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fafsir As.Xlrurfui.

,4,j G$ a.*3:VS . e;fj, 7 5 
-^ii b ii;f, #

&{116r" {t;Ai,s}:,6ii *$4t; {*ijii it;3i
7'ti'1,y" {xS jKr, Y:, }ai ij; y6Jt!'76(t

@t3is<G(,a64i.
"SembahlahAllahdm janganlahl<mrrumernpercekuai<on
Nya dengan sesu,aht, pun. Danberbuatbaiklahl<epada dua
or cmg ibu.b ap ak, l<ilrib.l<er ab at, anak anak y atim, or (mg.

orang mkkin, tetangga yorrrg del<at dmt teungga ydng iauh,
dmr temmt seiawat, ibrw sabil dar. harrbasalwyanJu.

Sesunggulmya Allah finak menytl<ai orung.uang yaq
sombong ilmr mertbangga.banggalwt iliri."

(Qs. An.Nisaa' l4l:36)

rakwil lirman.Altah: W +lf-* {i ifr b3!.;(, #
*{'3t; {i$i 6.;3i ,fi"j6;1-i :}13 rs"-bahtah Auah dan

janganlah hamu mempersekutulean-Nya dengan sesuatu pun. Don
berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapal6 harib-kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dengan firman-Nya itu
adalah, "Hinakan dan tundtrkanlah diri kalian kepada Allah dengan

melakukan ketaatan, khususkanlatr ketuhanan untuk-Nya,
mumikanlatr ketundukan dan kehinaaan kalian untuk-Nya dengan

melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta
janganlatr kalian mengadakan sekutu bagr-Nya dalam hal ketuhanan
dan ibadah yang kalian agung-agungkan sebagaimana kalian
mengagungkan- agungkan-Nya. "

I
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(i 1L n-$;L; "Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-
bapak. " Allah berfirman, "Allah memerintahkan kalian berbuat baik
kepada kedua orang ibu-bapak, yakni erbakti kepada keduanya."
Oleh karena itu, lafazh t;y di-nashab-kan, sebab itu merupakan
perintah dari Allah agar berbuat baik kepada kedua orang ibu-bapak,
melalui konteks ighra.

Sebagian mufassir berkata, 'Makna firman Allah tersebut
adalah, 'Aku mewasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada
kedua orang ibu-bapak'. Pengertian dari perkataan para mufassir ini
hampir sama dengan pendapat yang telah kami kemukakan."

Firman Allah, 6.3i (s*j "Karib-kerabat," sesungguhnya
yang dimaksud (dari firman Allah ini) adalah, ..Allah juga
memerintahkan (kalian agar) berbuat baik kepada karib-kerabat,
dengan membina hubungan silaturratrim dengan mereka. Karib-
kerabat adalatr orang-orang yang mempunyai kekerabatan dengan
seseorang dari kita, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, yang
kekerabatan mereka dengannya 

-bila dilihat dari konteks keluarga-
cukup dekat.

Firman Allah, t#6 "Anak-anak yatim," sesungguhnya
lafazh AAi berasal dari kata d,yaitttanak kecil yang ayalrnya telah
meninggal dunia.

Lafazh 1gfr.,,i,J.J,i "Orang-orang miskin," merupakan benfuk
junak dari kata i$i, yaitu orang-orang yang tidak punya dan
membutuhkan, sehingga mereka menjadi miskin. A[ah Ta'ara
berfirman, rer{ku mewasiatkan kepada kalian agar berbuat baik dan
menyayangi mereka. Laksanakanlatr wasiat-Ku agar berbuat baik
kepada mereka."

-
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Takwil firman Allah.. 6,.jjl 1s; )Oji (Tetangga yang
dekat).

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang

penafsiran firman Allah tersebut.

Sebagian berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah,

"Tetangga yang mempunyai (hubungan) kekerabatan dan matram
denganmu."l

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9449. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, (tentang) firman Allah, {).fi1 ,si )\!j3 "Tetangga

yang dekar, " bahwa maksudnya adalah "Orang yang di antara

kamu dengan dia terdapat (hubungan) kekerabatan."2

9450. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, $;'-;t ,,$ )Gi3 "Tetangga yang dekar, " bahwa

maksudnya adalatr, "Orang yang mempunyai (hubungan)

mahram (denganmu)."3

9451. Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&mazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

Jika berdasarkan pada pendapat ini, maka yang dimaksud dengan tetangga yang
dekat adalah tetangga yang masih menpunyai hubungan keluarga atau kerabat.
Penj.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/948), Ibnu Jauzi d^lamTnd Al Masir (2179), dur'
Al Mawardi dalamAn-Nuknt wa Al 'Uyun (11485).
Ibid.

2
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mengabarkan kepada kami dari Qatadah dan Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, tentang firman Allah, ,:t;"ji q ,.(ij|
"Tetangga yang dekat," ia berkata, "Tetanggamu itu adalah
(orang) yang (uga) memiliki (hubungan) kekerabatan
denganmu."4

9452. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Ikrimah
dan Mujatrid, tentang firman Allah, 6;5i q ,.€13
"Tetangga yang deknt, " mereka berkata, ..Maksudnya

kerabat."s

9453. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,
tentang firman Allah, 6.#i q )(+V 

,,Tetangga yang
dekat," ia berkata, "Maksudnya adalah tetanggamu yang
antara kamu dengan dia terdapat hubungan kekerabatan
(denganmu)."6

9454. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

- menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman Allah, 6.;5i q $t5 

,,Tetangga yang
dekat, " bahwa maksudnya adalatr, .,Tetanggamu yang
memiliki hubungan kekerabatan (denganmu).,'7

9455. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

4

5

6

7

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3lg4}),Ibnu Jauzi da,ramzad Al Masir (2t79\, dan
Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyun (l/485).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (31948) dan Ibnu Javi dalanzad Al Masir (2179).
Ibid.
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,
,6.;'^ii .b )Aj3 "Tetangga yang dekal," bahwa jika

seseorang mempunyai tetangga yang memiliki hubungan

kekerabatan dengannya, maka bagi tetangganya itu ada dua

hak, yaitu (l) hak kekerabatan dan (2) hak tetangga.s

9456. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata,

tentang firman Allah, {t;51 q l*ftt3 "Tetangga yang

deknt," 'Maksud dari tetangga yang mempunyai hubungan

kekerabatan adalatr, "Orang yang memiliki kekerabatan

denganmu."e

Ada yang berkata, '?endapat yang benar (tentang makna

firman Allah tersebut) adalatr, 'Tetangga yang dekat denganmu'."10

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9457. Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Maimun bin
Mahran, tentang firman Allah, {tfii ,9i )qli "Tetangga

yang dekat," ia berkata, "Seseorang memohon kepadamu

karena hubungan tetangga yang dekat denganmu."

Abu Ja'far berkata: Pendapat tersebut berseberangan dengan

apa yang diketahui dari perkataan orang-orang Arab, karena yang

disifati dengan Dzuu At Al Qarabah "yalg memiliki kekerabatan"

dalam firman Allah, -6rti ,$ )6j3 adalah tetangga, bukan yang

lain. Namun orang-orang yang mengemukakan pendapat tersebut

Ibid.
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun (l/485) dan Ibnu JavzidalamZad Al
Masir (2179).

Jika berdasarkan pada pendapat ini, maka yang dimalsud dengan tetangga yang
dekat adalah tetangga yang letaknya dekat denganmu. Penj.

E

9
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menjadikannya jaar dzii al qarabah "tetangga yang dekat',.
seandainya makna firman Allah itu memang seperti yang dikatakan
oleh Maimun bin Mahran, maka akan dikatakan wa jaari dzii al
qurbaa, bukan wa al jaari dzii al qurbaa. Jika lafazh jaar itu di-
idhafah-kan kepada lafazh dzi al qarabah, maka wasiat Allah itu akan
menjadi wasiat agar berbuat baik kepada tetangga yang dekat, bukan
tetangga yang memiliki (hubungan) kekerabatan. Tapi jika lafazh al
iaar itu menggunakan huruf alif dm lam, maka rafazh dzii al qurbaa
hanya boleh menjadi sifat bagi lafazh al jaar.

Jika demikian, maka wasiat dari Allah dalam firman-Nya,
iisi a; :.6i5adalatr berbuat baik kepada tetangga yang memiliki

hubungan kekerabatan, bukan tetangga yang dekat. Jadi, perkataan
Maimun bin Mahran dalam masalah tersebut jelas keliru.

Ada yang berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah,
'Tetangga yang mempunyai (hubungan) kedekatan dengan kalian
karena Islam'."11

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9458. Muhammad bin Imaratr Al Asadi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ubaidullatr bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,
dari Nauf Asy-Syami, tentang firman Allah, {).;5i ,si )(+t
bahwa maksudnya adalah seorang muslim.

Abu Ja'far berkata: Pendapat itu tidak mengandung makna
apa pun, sebab kitab Allah itu hanya boleh ditakwilkan dengan makna
yang umum dalam pembicaraan orang-orang Arab 

-yang sesuai
dengan lidah merekalatr Al Qur'an diturunkan- dan dikenal di

It Jika berdasarkan pada pendapat ini, rnaka yang dimaksud dengan tetangga yang
dekat adalah terangga yang dekat karena hubungan agama (Islam). penj. - - -
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kalangan mereka, bukan dengan makna yang diingkari dan tidak
engkau ketahui, kecuali ada dalil yang harus disetujui, yang

menunj ukkan kebalikannya.

Jika demikian, sementara yang diketahui dari perkataan orang-

orang Arab adalah, jika dikatakan fulaanun dzuu qarabatin (si fulan
adalah kerabat), maka yang dimaksud adalah si fulan itu orang dekat

karena hubungan mahram (kerabat), bukan orang dekat karena

hubungan agama, maka memalcnai kalimat tersebut dengan kedekatan

akibat matram atau kekerabatan merupakan hal yang lebih baik.

Takwit lirman Atlah.' ;-.# )qiat (Dan tetangga yang
jauh).

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang

takwil firman Allah tersebut.

Sebagian berpendapat, "Makna firman Allah tersebut adalah,

'Tetangga yang jauh, yang tidak ada hubungan kekerabatan

denganmu'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9459. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, ,.i{ft )Gji "Dan tetangga
yang jauh, " batlwa maksudnya adalah, 'Orang yang tidak
mempunyai hubungan kekerabatan denganmu'. "1 

2

t2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/948), Ibnu Jauzi d^lanZad Al Masir (Zl7g), Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (11485), dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil g 63).
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9460. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, ,-!j\ )ql') "Dan tetangga yang jauh," bahwa
maksudnya adalatr tetangga dari kaum yang jauh.l3

9461. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,

# )qii "Dan tetangga yang jauh," bahwa maksudnya
adalah orang yang di antara keduanya tidak ada hubungan
kekerabatan, namun dia tetangganya.Dia berhak atas hak
bertetangga.la

9462. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah, # )Oji "Dan tetangga yang
jauh," bahwa maksudnya adalatr tetangga yang asing, yang
berada di suatu kaum.ls

9463. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah dan Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, tentang firman Allah, # )t+(l'l', "Dan
tetangga yang jauh, " bahwa maksudnya adalatr, 'Tetanggamu
dari kaum yang lain'."16

13 lbid.r' Ibid.15 lbid.16 lbid.
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9464. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman Allah, # )G.-ii "Dan tetangga yang
jauh," bahwa maksudnya adalatr, "Tetanggamu yang tidak
mempunyai hubungan kekerabatan denganmu, dan dia jauh
garis keturunannya, rurmun dia tetangga(mu). "1 

7

9465. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku
menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Ilaimah
dan Mujahid, tentang firman Allah, V!-.!S l€ti "Dan

tetangga yang jauh," ia berkata, "Orang asing."l8

9466. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang firman Allah, # )Gji "Dan tetangga yang
jauh, " bahwa maksudnya adalah orang yang tidak mempunyai
hubungan malram dan kekerabatan denganmu.le

9467. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir
mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman
Allah, # )gii "Dan tetangga yang iauh, " ia berkata,

"Maksudnya adalah orang yang berasal dari kaum yang

lain."2o

9468. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan ke,padaku, ia
berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan bin Abi Ishaq menceritakan kepada kami dari

Ibid.
rbid.
Ibid.
Adh-Dhahhak dalam tafsir (11287),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/948), dan
Ibnu Jauzi dalanzad Al Masir (2179\.

t7
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Nauf Asy-Syami, tentang firman Allah, # 2Qij "Oon

tetangga yang jauh, " ia berkata, "Maksudnya adalah orang
Yahudi dan Nasrani."2l

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara

kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang mengatakan batrwa
makna al junub dalam ayat ini adalah yang asing dan jauh, baik
seorang muslim maupun seorang musyrik, seorang Yahudi maupun
seorang Nasrani. Itu karena karni telah menjelaskan bahwa (yang

dimaksud dengan) al jaari dzii al qurbaa adalah tetangga yang
mempunyai hubungan kekerabatan dan mahram. Jadi, maksud al jaari
al junub adalah tetangga yang jauh. Tujuannya adalah agar wasiat
(Allah) itu mencakup semua jenis tetangga, baik yang dekat maupun
yangjauh.

Dalam pembicaraan orang-orang Arab, kata al junub berarti
jauh, sebagaimana dikatakan oleh A'asybin Qais,

ttv d;LL C 4;06o . ..-y)L * rij.r:ti-; L#l

Aht mengunjungi Harits kecil dari jauh.

Namun Harits kecil bersikap kering dalam memberikan
(p emb eri anny a) kep adalru.2 

2

Maksud ucapannya, "an jinaabah" adalah an bu'din wa
gharbatin (dari jauh dan asing). contoh yang lain adalatr ijtanaba

1: Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3tg4g)dan Ibnu lauzi dalarn zad Al Masir (2r7g).22 Bait ini tertera dalam hinpunan syair Al A'asy Maimun bin eais. Bait ini
termasuk dalam kunpulan puisinya yang berjudul singa di sarangnya. Dalam
kumpulan puisi ini Al A'asy menyanjrrng Hauzah bin Ali Al Hanafi dan
mencela Harits bin Wa'lah.
Huraits merupakan bentuk tashghir wrtlk Harits bin Wa'lah. Al jinabah artinya
jauh. Lihat I d-Diwan (h. 43).
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fulaanun fulaanan (fulan menjauhi si fulan lainnya) jika si fulan yang

pertama itu menjauhi si fulan yang kedua.

Makna dari tajannabahu dm jannabahu khairahu adalah,

seseorang tidak memberikan kepadanya. Contoh yang lain adalalt

orang yang memiliki hadats jinabat disebut dengan junub, karena dia

menjauhi shalat hingga dia mandi. Dengan demikian, makna firman

Allah tersebut adalah, tetangga yang jauh dalam hal kekerabatan.

Takwil firman Atlah.' *ii, y2t4)(2 pon teman

sejawat).

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang

maksud firman Allatr tersebut.

Sebagian berkata, "Maksudnya adalah teman seseorang dalam

perjalanannya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

9469. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, +i'l! ?.6$ "Dan teman

sejawat," batrwa maksudnya aiatatr teman.23

9470. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

dan Abdurratrman menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Bukair,

ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, tentang

firman Allah, yg=J\ ,;26t "Dan teman seiawat,"
"Maksudnya adalatr teman dalam perj alanan."2a

2t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (31949) dan Ibnu lauzi dalarn Zad At Masir (2/80).21 lbid.
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9471. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr dan Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, tentang firman Allah, +.J1",--\i)ij "Do,
teman sejawat," batrwa maksudnya adalah, 'Temanmu dalam

petjalanan'."2s

9472. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,

$fu" ,1766 "Dan teman sejawat," (ia mengatakan

bahwa maksudnya adalah) teman dalam perjalanan.26

9473. Al Mutsanna menceritakan ke,pada kami, dia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman Allah, 

=*fU" 
,p6t "Dan teman

sejawat, " bahwa maksudnya adalatr, "Teman dalam
perjalanan. Persinggahannya adalatr persinggahrulrnu,

makanannya adalah makananmu, dan perjalanannya adalah

perjalananmu."2T

9474. SuSan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Ikrimatr
dan Mujatrid, tentang firman Allah, -F.i\, y26)(2 "Dan

teman sejawat," mereka berkata, "Teman dalam perjalanan."2s

9475. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

Abdurrazzaq dalam tafsir (l I 45 6).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (31949) dan Ibnu lauzi dalanZad Al Masir (2180)
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (31949),Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (2/80), dan
Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al'Uyun (11485).
Ibid.

25

26

27
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kepada kami dari Jabir, dari Amir, dari Ali dan Abdullah, ia

berkomentar, tentang firman Allah, $fU" y2\$(3 "Dan

teman sejawat," bahwa maksudnya adalah teman yang

shalih.2e

9476. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abi Najih, ia berkata: Salim mengabarkan

kepadaku dari Mujahid, ia berkata, tentang firman Allah,

=f4fu" 
726t "Dan teman seiawat," bahwa maksudnya

adalah, "Temanmu dalam perjalanan yang mendatangimu, dan

tangannya bersama tanganmu. "3o

9477. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

mengabarkan kepada kami tentang bacaan Ibnu Juraij, ia
berkata: Sulaim mengabarkan kepada kami bahwa dia

mendengar Mujatrid berkata, tentang firman Allah, *4)i3

=WU" 
"Dan teman seiawat." Salim kemudian

menyebutkan (riwayat) seperti (sebelum)nya.3 I

9478. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah, +Jt" *lAl3 "Dan teman

sejawat, " bahwa maksudnya adalah teman dalam

perjalanan.32

9479. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Dakin
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

Ibnu Janzi dalamkd Al Masir (2180).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/949) dan Ibnu laruzi dalamZad Al Masir (2180).

Ibid.
Ibnu Janzi dalamZad Al Masir (2/80).
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kepada kami dari Abu Bukari, dari Sa'id bin Jubair, tentang
firman Allah, -*it, *6)i3 "Dan teman sejawat,,,
bahwa maksudnya adalah teman yang shalih.33

9480. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abilrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Bukair, dari Sa'id
bin Jubair, (riwayat) seperti (sebelum)nya. 3a

9481. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan
kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman
Allah, 

=.;fU, *6i3 "Dan teman sejawat," ia berkata,
"Teman dalam perjalanan."3s

9482. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir
mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, seperti riwayat
sebelumnya.36

Ada yang berpendapa! 66Maknanya adalah, seorang istri yang
senantiasa berada di sisi suaminya. "

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9483. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Jabir, dari Amir

-atau Al Qasim- dari Ali dan Abdullatr, tentang firman

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (3/949) dan Ibnu Javzt d^lam'zad Al Masir (21g0).
AMurrazzaq dalam tafsir (3 19490').
Ibnu Jarzi dalamzad Al Masir (2180).
Ibid.
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Allah, $fU" *6)t "Dan teman sejawat," mereka

berkata, ':Dia adalatr istri (seseorang)."37

9484. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepadaku dari sebagian sahabatnya, dari Jabir, dari Ali dan

Abdullah, seperti riwayat sebelumnya.3s

9485. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, -#tL, 726t "Dan teman seiawat," bahwa

maksudnla adalah, "Orang yang bersamamu di rumatmu."3e

9486. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hilal, dari

Abdunahman bin Abi Laila, dia berkata, tentang firman Allah,

=';fU",;76$ 
"Dan teman seiawat," "Dia adalatr istri.'/0

9487. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Abu Al Haitsam, dari Ibrahim,

tentang firman Allah, -*i\, ,r2\$(-2.. "Da, teman

s ej aw at,' ia berkata, "MakJudnya adalatr istri.' / l

37 Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al 'Uyun (1/485) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir (2180).

3E Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (31949), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun
(1/485), dan Ibnu JavzidalamZad Al Masir (2/80).

3e Al Qnrthubi dalam kitab ,4 t Jami' ti Ahtcam Al Qur'an (5/189).
'r0 Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (31949)dan Ibnu lavzi dalamZad Al Masir (2180).4r Ats-Tsauri dalam tafsir (h. 95).
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9488. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abdtrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri berkata: Abu Al Haitsam berkata dari Ibrahim,
"Maksudnya adalah istri.'/2

9489. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan
menceritakan kepada kami dari Abu Al Haitsam, dari Ibrahim,
seperti riwayat sebelumnya.a3

9490. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Suqah, dari
Abu Al Haitsam, dari Ibrahim, seperti riwayat sebelumnya.aa

9491. Amr bin Baidzaqmenceritakan kepadaku, ia berkata: Marwan
bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Muhammad
bin Suqah, dari Abu Al Haitsam, dari Ibrahim, seperti riwayat
sebelumnya.a5

Ada juga yang berpendapat, "Dia adalarr orang yang menyertai
dan menemanimu, karena mengharap manfaat darimu.',

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
I

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

berikut:

9492.

42

43

41

45

Atdunazzaq dalam tafsir (11456) dan Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir Al Wtajiz
(2tsr).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3t949) dan lbnu tavi dalamzad At Masir (2lgo).
Ibid.
Sa'id bin Manshur dalamAs-Sunan (4/1250).
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tentang firman Allah, $fU" g4)6 "Dan teman

sejawat, " 'Maksudnya adalah orang yang menyertai."

Ibnu Abbas juga berkata, "(Dia adalah) temanmu yang

menemanimu.'/6

9493. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang firman Allah, $fu" *4)i3 "Dan teman

sejawat," 'Maksudnya adalah orang yang dekat denganmu

dan berada di sampingmu. Dia bersamamu di sampingmu

karena mengharap kebaikan dan manfaat darimu.'/?

Abu Ja'far berkata: Menurut saya, pendapat yang benar
mengenai makna firman Allah tersebut adalah (pendapat yang

menyatakan) bahwa malcna firrran Allah, -*j\" ,r24)ij "oon
teman sejawat," tersebut adalah teman yang berada di samping,

sebagaimana dikatakan, 'Fulaanun bijanbi fulaanin wa ila janbihi'
(fulan berada di samping fulan yang lain). Ungkapan ini diambil dari
perkataan orang-orang Arab, "Janaba fulaanun fulaanan fahuwa
yujnibuhu janban" (fulan mengesirmpingkan fulan yang lain) jika si
fulan yang pertama itu berada di samping fulan yang kedua. Contoh
untuk hal itu (adalatr ucapan), "Janaba al khaila" (seseorang

mengesampingkan fuda) jika dia membimbing sebagian kuda ke

samping sebagian kuda yang lain.

Termasuk ke dalam kategori (orang yang berada di samping)
adalah seorang teman dalam perjalanan, istri, dan orang yang dekat

dengan seseorang karena mengharap manfaat dariny4 sebab mereka
semua berada di samping orang yang bersamanya dan dekat

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (11485), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2180), dan Al Qurthubi dalam kitab Al Jami' li Ahlram Al eur'an
(5/l8e).
rbid.
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dengannya. Allah memberikan wasiat (agar berbuat baik) kepada
mereka semua, sebab hak seorang teman diwajibkan kepada orang
yang ditemaninya.

9494. Sahl bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami dari Fulan bin
Abdullah, dari orang yang tsiqah menurutnya, bahwa
Rasulullatr pernah bersama seorang sahabatnya, dan saat itu
keduanya berada di atas dua hewan tunggangan. Nabi SAW
kemudian masuk ke tempat bermuaranya mata air, yang di
sana tumbuh semak-semak di tepi (hutan). Beliau kemudian
memotong dua semak yang salatr satunya bengkok, sedangkan
yang lainnya lurus. Setelah itu beliau keluar sambil membawa
kedua semak itu. Selanjutnya beliau memberikan semak yang
lurus kepada sahabatnya, dan beliau sendiri mengambil semak
yang bengkok. Orang itu berkata, ,,ya Rasulullah, aku
menebusmu dengan Ayah dan Ibuku. Engkau lebih berhak
terhadap semak yang lurus daripada aku.,, Beliau menjawab,

e.t;, "* j'r'X t+tb +U- ev ,F Lt,ixs-:l&

)t6|Y bL ?t
'Tidak, wahai fulan. Sesungguhnya setiap sahabat yang
menemani sahabatnya adalah bertanggung jawab atas
persahabatannya itu, walaupun sesaat pada siang hari.'48

9495. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak
mengabarkan kepada kami dari Haiwah, ia berkata: Syuratrbil
bin Syuraik menceritakan kepadaku dari Abu Abdinahman Al

48 Hadits ini dicantumkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (2llsg),
namun dia tidak menisbatkannya kepada siapa pun.
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Hubuli, dari Abdullatr bin Amr, dari Nabi SAW, beliau
bersabda,

?:,*u,e? j*t 3rtf, i,r + q;.>\t pLt
.la.'i?lr' ,* )t4;

"Sesungguhnya sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah
orang yang paling baik di antara mereka terhadap
sahabatnya. (Sesungguhnya) tetangga yang paling baik di sisi

Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka
terhadap tetangganya.' Ae

Abu Ja'far berkata: Ada kemungkinan apa yang telah kami
sebutkan 

-yaitu 
setiap orang yang berada di samping seseorang, baik

dalam perjalanan, pernikahan, maupun hubungan dan kedekatan-
masuk ke dalam makna ash-shaahib bi al janbi (teman sejawat), sebab

Allah tidak mengkhususkan sebagian dari mereka sebagai makna yang

terkandung di dalam zhahir kalimat Al Qur'an tersebut. Jadi, dianggap

benar jika dikatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang

dimaksud oleh firman Allah tersebut. Selain itu, mereka merupakan

orang-orang yang telah diwasiatkan Allah agar berbuat baik kepada

mereka.

Takwil firman AIIah: ;41 ili (bnu sabit).

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang
penafsiran firman Allah tersebut.

4e HR. At-Tirmidzi pada pembahasan berbuat baik dan membina fuulrngan
silaturrahim (1944), Al Hakim dalam Mustadrak (l/443} dan Ahmad dalam
Musnad (21168).
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Sebagian berpendapat, "Ibnu sabil adalah musafir yang
melintas."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9496. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan ke,pada kami dari Qatadah dan Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, tentang firman Allah, J+?1 y.t "tbnu Sabil,"
bahwa ibnu sabil adalah orang yang melintas kepadamu, dan

dia seorang musafir.5o

9497. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid
bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid dan Qatadah, seperti riwayat
sebelumnya.sl

9498. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja,far
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi, tentang
firman Allah, J+?i qlj "tbnu sabil," ia berkata, ,.Ibnu sabil
adalah orang yang melintas kepadamu, meskipun pada
dasarnya dia orang kaya."s2

***

Sebagian lain berpendapat, "Ibnu sabil adalatr tamu."

Abdurrazzaq dalam tafsir (11456),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/950), dan Al
Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uytn (11486).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/950), Al Mawardi dalamAn-Nutut wa A|uyun
(11486), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al tfajiz (2151).
Ibid.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9499. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman Allah, Jf?i $lj, ia berkata, ..(Ibnu sabil
adalah) seorang tamu yang semestinya berada dalam
pe{alanan atau di rumah."s3

9500. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,

;4?i;y.(r"Ibnu sabil," batrwa ia adalah tamu.so

9501. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim
memberitahukan kepada kami dari Jubair, dari Adh-Dhahhak,
ia berkata, tentang firman Allah, J+?1 O.1'o ia berkata,
"Maksudnya adalah tamu."5s

9502. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir
memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak, dengan
riwayat yang sama.56

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam hal tersebut
adalah yang mengatakan bahwa maksud dari ibnu sabil yaitu orang
yang sedang berada dalam perjalanan.

Al Mawardi menyebutkan keduanya dalam An-Nukat wa Al Uyunelage dn
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (2151).
Ibid.
Ibnu Athiyah menyebutlan keduanya dzlarnAl Muharrir Al Wajiz (215t).
rbid.
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Kalimat ;+?lberarti jalan, dan ungkapan ibnu sabil artinya
seseorang yang melakukan perjalanan dan berhak mendapatkan
bantuan dari orang ymgia lalui untuk menerima perbekalan manakala
bekal yang ia miliki telah habis, diperlakukan dengan baik sebagai

tamu manakala ia bertamu, dan mendapatkan tuppangan yang layak
manakala ia membutuhkannya, selama perjalanan yang dilakukarurya
bukan perjalanan yang mengandung unsur maksiat kepada Allah
SWT.

Takwil lirman Allah: g
hambasahayamu).

Abu Jarfar berkata: Makna ayat ini adalatr orang-orang yang
kalian miliki dari budak-budak kalian. Dalam hal ini kepemilikan (atas

budak) dihubungkan dengan tangan kanan. Oleh karena itu, kata al
milk (millk) disandarkan ke,pada kata yamin (kanan), sebagaimana
perkataan orang, "mulutmu berbicara",'kakimu berj alan",,,tanganmu
memukul", yang semua itu berarti "kamu berbicara", ..kamu berjalan,,,
dan "kamu memukul". Akan tetapi, kepemilikan tersebut merupakan
kepemilikan atas seluruh anggota tubuhnya, dan hanya disifatkan,
karena merupakan hal yang lazim berlaku di masyarakat, serta tidak
disifatkan kepada anggota tubuh lainnya, sehingga hal tersebut
menjadi hal yang baku berlaku dan merupakan makna yang memang
ditetapkan bagi hal yang dimaksud.

Demikian pula ayat, W ,:K1, l?a, *Dan

harnbasahayamu," kareta budak-budak yang dimiliki oleh seseorang
berada di bawah tangannya. Hal tersebut juga karena ketika kita
memberinya makan, kita memberikannya dengan tangan kanan, ketika
kita memberinya pakaian, kita memberinya dengan tangan kanan, dan
melakukan apa pun dengan tangan kanan. Oleh karena itu,

jsg, ya, (Dan



kepemilikian tersebut disandarkan kepada tangan
yamin).

fafsirltd,l.:Ilufui

kanan (milht

Penafsiran kami ini sama seperti yang telah ditafsirkan oleh
para atrli tafsir dalam riwayat berikut ini:

9503. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah, # ,I(-71 l7j ,,Dan

hambasahayamu," bahwa semua ini adalah wasiat yang telah
Allah anugerahkan kepadamu. 57

Abu Ja'far berkata: Maksud perkataan Mujatrid adalatr,
Allatr telatr mewasiatkan semua ini kepada orangtua, sanak-kerabat,
anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman
jauh, dan ibnu sabil. Allah telah mewasiatkan mereka semua kepada
semua hamba-Nya untuk berbuat baik terhadap mereka,
memerintatrkan makhluk-Nya untuk menjaga wasiat yang telah
diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, sudatr se,pantasnya seorang

hamba terlebih datrulu menjaga dan memelihara wasiat yang telatr
diberikan Allah, baru kemudian menjaga wasiat Rasul-Nya SAW.

rakwit firman Altah: $F {gi i'rL 6 4A7 Sl$y
(Sesunggahnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong
dan membangga-banggakan diri).

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, 6 ei-{ 'fti $y
l3i5 <gi 'blL gesungguhnya Atlah tidak menyrtrai orang-

orang yang sombong dan membanga-banggakan diri).

57 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/950).
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Sesungguhnya Allah tidak menpkai orang-orang yang

sombong dan membanggakan di,'i. Lafazh J"rJt Ju diambil dari kata

tu1 tjr J.fi, sebagaimana perkataan seorang penyair,

'xss'J{i Ljli Jr;Jl, '& +'olr$L e* U? oV

Jilra kamu p")i*pi. kami, kami akan menghor*oti*u,

dan jika kamu rnempunyai urusan, pergilah,

uruslah urasanmu itu.

Seperti perkataan Al Ajjaj dalam syairnya,

l#r' 7$.u|'i J,at:,

Dan keanghthan adalah salah satu pakaian

orang yang bodoh.s6ol

Kata lyiilt artinya membanggakan diri terhadap hamba Allah
yang lain, berbangga-bangga dengan apa yang telah Allatr karuniakan

dengan bermacam-macam nihnat kepadanya, serta mernberikan

kelapangan dan keluasaan dari keutamaan-Nya" lantas tidak bersyukur

Disebutkan oleh Abi Ubaidah. Bait syair ini dalam Majaz Al Qur'an dzn Al-
Lisan (p) . Al Aidi yang mengatakannya . Lihat Maj az Al Qur' an (l I 127) .

Dalam syair ini Al Ajjaj rnenulisnya dengan kata "ar-rijzu", adapun di dalam
Al-Lisan tcrtera (#+), juga di dalam Majaz Al fur'an (lll27). Lihat Diwan Al
Ajjaj (ha1.413). Baitrya yang serpurtra adalalu )ioio.,e *']itti (Dan di dalam

wahu terdapat kelalaian bagi orang-orang yang lalai).
Ash-Shafadi menisbatkanya dalan Al Wafi bi Al llafiyat (bal. 2719) kepada
Ibnu Hasul dari syaiq,a yang pada baitpertama disebutkan,

,yt I v;$lp$\;#tfru t "*ti,y,t:ti#'tbibb ,Ftt ,yi'# pt *'Ctts
uKetika aht datang untuk menemui sang guru,

aku bertemu dengan orang yang sedang masuk dalam keadaan mengendap-
*&p, berjalan dengan mengekor, lalu pergi.

Aku melihat kesornbongannya, hingga membuatku tidak berdaya dan tidak
hrasa untuk menerimanya. "

L
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atas karunia yang telah diberikan kepadanya, bersikap sombong
dengan nikmat dan karunia yang ada padanya, dan bersikap pamer
serta bangga pada yang lain, seperti dijelaskan dalam riwayat berikut
ini,

9504. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid,
tentang firman Auah, t3;r3 <gi i,U 6 U$ -if 

!,1

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggaknn diri," ia berkata,
"Maksudnya adalah sombong. Firman Allah, l3;rs
maksudnya adalatr menghitung-hitung apa yang telah
diberikan, tetapi tidak bersyukur kepada Allah."60

9505. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Katsir
menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Waqid Abi Raja
Al Harwi, ia berkata, "Tidaklah kamu menemukan sifat yang
buruk dalam diri seseorang, melainkan adalatr kesombongan
dan membanggakan diri. Allah berfirman, 'K1.iS ,Kll V:,

6F <gi (,U G 4L., 'ff 1;,Don'hambasahayamu,
sesungguhnya Allah tidak nenyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggalcan diri'. Tidak pula kamu
menemukan orang yang durhaka ftepada kedua orang tua)
melainkan ia orang yang sombong dan celaka. Allatl
berfirman, *5 66 r;t{- {3 A.,$i tfr ,Dan berbatoi
lrepada ibuht, dan dia tidak menjadikan aht seorang yang
sombong lagi celakal " (Qs.Maryarn [19]: 32].6r

Ibnu Janzi dzlan Zad Al Masir (2180)
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/951) dan Ibnu Athifh dalamAl Muharrir At
Wajiz (21951'1

60

6t
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ooo

u <,r%i,H\ 3r3i $t*:'bJtl_a5i

@ g=i (:i1 A*4$$gYo :^#t v^t',4*u"
" (Yaitu) ofimgawng yolng kikir, dmt menytmth orung lain

b erbuat kikh, dmt marry enrkrny il<m lranmia Allah y olr.g

telah diberilcan Nyc lnpodo rnerel<a. Dan l<arri tcldh
merry ediakon tmrl.tk ofi firg. or ang lrr;ifi, sikso y arrg

menghinal<mt."

(Qs. An,Nisaa' lll37)

rakwil lirman Auah:,$4\ 5fili StiUj SLX-A$|
-rt-6 c El fr*t; Y <r%-'t ([yainJ orans4,rans yans

kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kihir, dan menyembunyikan

karunia Allah yang telah diberihan-Nya kepada mereka).

Abu Ja'far berkata: Malaranya adalatr, "Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan menrbanggakan diri,
yang berlaku kikir serta mernerintahkan orang lain untuk berlaku

kikir.

rata i2$i kernungkinan berkedudukan menjadi rafa', sebagai

jawaban pada kata tijfi V*g telatr disebutkan. Kemun$inan pula

menjadi nashab, mengikuti kata'6, sedangkan lafazh Jiilt aatam

pembicaraan orang Arab maksudnya melarang seseorang memberikan

sesuatu yang ia miliki serta mencegah seseorang yang mempunyai

kelebihan untuk mengeluarkan kelebihan tersebut, seperti disebutkan

dalam riwayat berikut ini,
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9506. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thaus, dari bapaknya,
mengenai firman Allah, ,Htj3i'o:t k:SH,_'":1i
([YaituJ orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain
berbuat kikir).

Bapaknya berkata, "Makna kikir adalah kikir dengan apa yang
ia miliki. Rakus adalah rakus dengan apa yang dimiliki orang

lain dan menyukai apa yar,g dimiliki orang lain, baik yang

dihalalkan maupun yang diharamkan, tidak pernah merasa

puas dengan semua yang dimilikinya.62

Para qurra' berbeda pendapat tentang qira'at ayatpada < tr7..o)r'u)
,H\36i "Dan menyttah orang lain berbuat kikir."

Mayoritas qurra' dari Kufah membaca Jit t{ dengan huruf Da'
dan kha' dibacafathah.

Mayoritas qrura' Madinatr dan sebagian qtrra' Bashrah

membacanya dengan harakat dhammahpada huruf ba',fi u.

Abu Ja'far berkata: Keduanya (al bakhal dur al bukht)
merupakan dua bahasa yang benar dan memiliki satu malcna.

Keduanya pun sudah dikenal tidak berbeda arti. Oleh karena itu, siapa

pun yang membacanya dengan bacaan mana saja dari keduanya, telatr

dianggap benar dalam mernbacanya.63

Dikatakan,"Maknaayat,$-Z$\3Cfi6t!iUj'bW-AXi
'(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/951) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11487).

Hamzah dan Al Kisa'i nrembaca (J,rJt{) deaganfathah pada huruf ba ' dzn lha',
sedangkan yang lain membaca dengan dhammah pada huruf Da' da". suhtnpzda
huruf /r/ra'. Lilat Taisirfi Al Qira'at As-Sab'.

62

t2.
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hikir', ditujukan kepada kaum Yahudi yang telah menyembunykan
rulma dan sifat Nabi Muhammad, serta tidak menerangkan kepada

manusia, padahal itu sudatr jelas tertulis dalam kitab Taurat dan Injil
mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalatr:

9507. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan keDada karrri

dari bapaknya, dari Al Hadhrami, tentang firman Affufr, iJ(
n,4: (l*r;-Y, <, %J,#\ 5i((,ri ,r.iU_i'btrX_
.lt-bi "(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang
lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang
telah diberikan-Nya kepada merelca," ia berkat4 "Orang-
orang Yahudi yang kikir dengan ilmu yang dimiliki dan

menyembunyrkan ilmu tersebut, serta tidak menyampaikannya

kepada orang lain."a

9508. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Njih, dari Mujatrid,
tentang firman Auah, ,#t 3$1 S:lYj 'bJ64_ A$i
"(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain
berbuat kikir," hingga firman-Nya llolf ;#'i- {:(': "Oon

adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka," (Qs. An-
Nisaa' [4]: 39), ba]rwa maknanya adalah mengetatrui apa yang

ada di antara kaum Yahudi.6

9509. Al Mutsanna me,lrceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uytn (11487) dan Ibnu Jarzi dalam Zad At
Masir (2181).
Mujahid dalam Tafsir $^L 276) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun
ot487).

&
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
sama seperti itu.6

9510. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'bJ*'U-$i
,#t3t3i6:fiVj "(Yaitu) orans-orans yang kikir, dan
menyuruh orang lain berbuat kikir," bahwa mereka adalah

musuh-musuh Allatr dari golongan ahli kitab, orang-orang
yang kikir dalam memberikan hak Allah, serta menutup-nutupi
Islam dan kenabian Muhammad SAW, padahal mereka tahu
batrwa hal tersebut tertera dalam kitab Taurat dan Injil.6?

9511. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah, ,H\ Sgi Sr:itj 'bj3_'"$i
"(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain
berbuat kikir," bahwa mereka adalatr orang-orang yahudi.

Firman Allah, -tt,5 e fnl fr*t;U <rr%3 ,,Dan

menyembunyikan karunia Allah yang telah diberilun-Nya
lcepada mereka," maksudnya adalatr mereka menyembunlnkan
nama Nabi Muhammad. Firman Allah, St'ikj ',r;\tAA$i
,Ht 3l3i *(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan
menyunth orang lain berbuat kikir," maksudnya adalatr kikir
dengan menyembunyikan nama Nabi Muhammad, lalu

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (11487) dan Ibnu Jarzi dalam Zad At
Masir (2182).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31952) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2t82).

53.
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memerintahkan sebagian mereka untuk
menginformasikannya kepada orang lain.u8

tidak

9512. Muhammad bin Muslim Ar-Razi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Arim, dari
Asy'ats, dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman
Auah, ,H\ 36li Stltj'b;Lt7-A$i. "(yritu) orang-
orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir," ia
berkata, "Maksudnya adalatr,'Ini untuk ilmu, sedangkan dunia
bukanlatr apa-apa'. "6e

9513. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang firman A[ah, ,#t 3t3t St'itj ',rjti-'"-.i
*(Yaitu) orang-orang yang Hkir, dan menyrnth orang lain
berbuat kikir," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang
Yatrudi. Allah berfirman, V llnl 'r;,,3;t; 

-tl ArI: -l:4# 'Dan menyembunyikan lcarunia Allah yang telah
diberikan-Nya kepada mereka', maksudnya adalatr kikir untuk
mengeluarkan rezeki yang telatr Allah berikan dan

menyembunyrkan apa yaigtelah Allatr datangkan dalam kitab.
Jika mereka ditanya tentang sesuatu dan tentang hal-hal yang

telah diturunkan Allah dalam kitab,_ maka mereka menutup-
nutupinya. Allah berfirman, 5i1* 6!| nfii 'i U 

"$W j61'Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan
(lr.ehtasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31952) dan Al Mawardi dalam An-Nutcat wa Al
Uyun Qla87\.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/951)

65.
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sedikit pun (kebajikan) kepada tnanusia'. (Qs. An-Nisaa' [4]:
53) disebabkan sifat kikir mereka."7o

9514. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Muhammad

bin Abi Muhammad, dari Ikrimatr atau dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, ia berkata: Kardam bh Zud adalah teman

Ka'b bin Asyraf, Usamah bin Habib, Nafi bin Abi Nafi, Bahri

bin Amr, Hayyr bin Akhthab dan Rifa'atr bin Zaid bin Tabut,

batrwa sekelompok orang-orang Anshar mendatangi mereka,

lalu berbaur menjadi satu. Orang-orang Anshar lalu meminta
pendapat mereka mengenai sahabat-sahabat Nabi. Mereka

menjawab, "Janganlah kamu mengeluarkan hartamu, karena

kami takut setelatr harta itu lenyap, kemiskinan datang

menimpamu. Selain itu, janganlah tergesa-gesa dalam

membelanjakannya, karena kamu tidak tahu apa yang akan

te{adi." Allah lalu menurunkan ayat yang berkenaan dengan

mereka, U <,r%3 Ht 3\1i'oraiU-1'utrLa- Atri
4# u '&l 'r!*u. *(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan

menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan

lrarunia Allah yang telah diberilun-Nya kepada merel(n."

Maksudnya adalah kenabian, percaya dengan apa yang telah di
bawa oleh Nabi Muhammad, q (fiG 'y.;+4$gY
"Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang lwfir
silrsa yang menghinaknn" sampai dengan ayat, ;+'it\'tt$
W "Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan

merelca."Tl

Ibnu Janzi pada Zad Al Masir (2182) daa Al Baghawi pada Ma'alim At-Tanji
(2t6s).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11487') dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (21 62).
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7l



SurchAn.Nisaa'

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ayat ini sesuai dengan

penakwilan ayat pertama, "Allah tidak menyukai orang-orang yang

sombong dan membanggakan diri sendiri, membenci orang-orang

yang tidak ingin menjelaskan apa yang telah diperintahkan Allah
untuk menerangkan kepada orang lain ihwal nar-na Muhammad dan

sifat-sifafirya, padatral mereka lebih dahulu mengetaltui hal tersebut,

karena telah diturunkan dalam kitab melalui para nabi mereka, namun

mereka memerintatrkan kepada orang-orang yang pengetahuannya

sama dengan mereka agar menyembunyrkan apa yang telah

diperintahkan untuk dijelaskan, menyembunyrkan apa yang telah

didatangkan Allah (berupa pengetahuan tentang nama dan sifat Nabi

tersebut, dan pengetahuan terhadap pengharaman Allah atas orang-

orang yang menyembunyikannya.

Maksud penafsiran Ibnu Abbas dan Ibnu Zard adalah,

"Sesungguhnya Allatr membenci orang-orang yang angkuh dan

membanggakan diri, serta orang-orang yang berlaku kikir terhadap

orang lain, dengan memberikan karunia berupa harta yang telah Allah
berikan kepada mereka.

Semua itu menjelaskan penafsiran yang sama, baik yang telah

ditafsirkan Ibnu Abbas, Ibnu Zaid, matpun selain mereka berdua.

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang benar dalam

menafsirkan ayat tersebut adalah yang berpendapat batrwa

sesungguhnya Allah telah menjelaskan sifat kaum mereka dengan sifat

kikir, seperti yang telah diterangkan dalam ayat ini, dengan berpura-

pura tidak mengetahui kebenaran Nabi Muhammad (batrwa Nabi

Muhammad seorang nabi utusan Allah), serta kebenaran lain yang

telah disebutkan oleh Allatr. Padahal, telatr dijelaskan melalui wahyu

yang diturunkan kepada para nabi dalam kitab mereka, tetapi mereka

berlaku kikir, tidak mau menjelaskan kepada orang lain, dan

mernerintahkan orang yang kondisinya sama dengan mereka (berpura-
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pura tidak mengetahui nama Nabi dan sifatnya) untuk tidak
menginformasikannya kepada orang lain.

Menurut kami pendapat inilah yang paling tepat dalam
menafsirkan ayat tersebut, karena sesungguhnya Allatl menyifati
mereka sebagai orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk
berlaku kikir, dan tidak ada satu umat pun yang memerintahkan
manusia untuk berlaku kikir dari sisi agama dan akhlak, bahkan
engkau memandang hal tersebut sebagai hal yang tercela, dan engkau
mencela pelakunya, narnun terkadang engkau memujinya. Kendati ia
memiliki perilaku kikir dalam dirinya, tetapi semuanya seperti ditutupi
oleh 

-perangai 
lain yang baik- sifat dermawan yang memang

termasuk perangai mulia dan dianjurkan.

Dengan demikian, menurut kami sifat kikir mereka atas diri
mereka adalah kekikiran mereka dalam ilmu yang telah dikaruniakan
Allah kepada mereka. Mereka sangat kikir dalam menjelaskan dan
menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, dan mereka
menyembunyrkannya. Jadi, sifat kikir mereka bukanlah kikir atas
harta, kecuali memang makna kikir tersebut demikian adanya (kikir
atas harta), sehingga maknanya menjadi, "orang-orangyangkikir atas
harta mereka untuk dibelanjakan di jalan Allah swr, dan mereka
menyerukan orang Islam untuk melalokan hal yang sarna.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka malananya adalah sifat
kikir dengan harta dan mengajak orang lain untuk berlaku kikir.
Penafsiran kami ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas.

rakwit lirman A[ah: q (1i6 'y.2U7$63 po,
kami telah menyediakan untuk orang4rrang yang kafir sitcsa yang
menghinakan).
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat ini KA; ,Dan kami
telah menyediakan," adalah, "Kami jadikan untuk orang-orang yang
ingkar terhadap karunia Allah yang telatr dianugerahkan kepada
mereka, berupa pengetahuan tentang kenabian Nabi Muhammad,
mendustakarutya setelah mereka mengetatrui hal itu, dan
menyembunyikan sifat serta budi pekerti Nabi yang telah
diperintalrkan Allatr untuk dijelaskan kepada umat manusia.r,

4C:at, "Siksa yang menghinakan," maksudnya adalatr
siksaan hina selama-lamanya. Hal ini sebagai bentuk siksaan
kepadanya di akhirat. Jika bertemu dengan Tuhannya maka ia akan
mendapatkan semua yang telah ia lakukan pada masa lalu tentang
pengufurannya atas perintah Allah SWT, yang telatr diwajibkan
kepada dirinya.

ooo

;t\6ir9-tr'' n6i et #;t1 O;,4r- t-li.t
(";'ffi 6,; fr i;:;'j t & r;;7$t ;A\

'D arr (iuSa) orcmg. orang y ang melnaftuarhl<m hona.hafia
mgrrel<alrarena riyalccpada narrusia, ilan uang-otdflg yang
tidak befimon lnpda /.Jrlah fu" Wfu Hari Kemudian.

Barangsiapa ymtg nrmganbil syetan itu meniadi tenannya,
mal<n syetan itu adalah teman yang sebwak buntknya."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 38)

Takwil firman Alun: .iij s:$i X!2 ;i3{A O;$- titi
,Sl "A\ 

{3 ;t\ 6;49.-ioon liusal otans-orans yans
menalkahkan hafia-harta mereha learena riya kepada manusio" dan

75
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orang-orang yang tidak berimail kepadt Auah dan kepada Hari
Kemudian).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat ,.U-*,1)tfi3Ai,,Dan
Karni telah menyediakan untuk orang-orang yang furir,,, adarah
tindakan Allah terhadap kaum yarrudi, ylng telah A[ah jelaskan
mengenai sifat T?r*u denggn, W - 

(::i ,,Sitrsa yang
menghinatwr, " o9i iq i$ir\ <r;r,i- eiii,,Dan 7usa) orans_
orang yang menaflrahkan harta-harta mereka karena riya kepada
manrsia." Kata U-iii menjadi majrur (*asrah), sebagai athf
(penghubung) pada kata'iJr(ll..orang yang lcafir,,, ,"a^g;ra i6)
nEJi .,(Karena riya kepada manusia,,, maksudnya adalah

membelanjakan harta karena riya kepada manusia, bukan karena taat
kepada Allah, atau bukan untuk dikeluarkan pada jalan-Nya, dan
justru digunakan pada jalan syetan, di "A\{i 

-ir\ 
<aE i;"Dan orang-orang yang tidak berima'i kepada ittot, dan-rrepada Hari

Kemudian."

Ia berkata, 'Mereka tidak percaya dengan keesaan Ailatr, tidak
pula dengan Hari Kebangkitan yang akan datang pada Hari Kiamat
nanti, yang drjadikan sebagai Hari pembalasan bagi amal perbuatan,
dan pembalasan itu benar-benar terjadi.,,

Mujatrid berkata, "Ini merupakan bagian dari sifat kaum
Yahudi dan munafik yang menyekutukan Alrah, yang memperlihatkan
keislaman (karena takut terhadap Rasulullah sAw dan orang-orang
beriman), padahal mereka tetap kafir. sifat mereka itu sama dengan
orang Yahudi, karena orang yahudi mengesakan Allah, percaya
kepada Hari Kebangkitan dan Hari Kembali, narnun tetap dalam
kekufuran dan mendustakan kenabian Muhammad SAW.

Firman Allah SWT dalam memisahkan antara orang-orang
yang tidak beriman kepada-Nya dan kepada Hari Akhir dengan sifat
orang-orang yang telatr dijelaskan pada ayat seberumnya,
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menunjukkan batrwa mereka adalah dua komunitas atau kelompok

yang berbeda. Hal ini terlihat dari penjelasan ayat tersebut, yang

memastikan batrwa mereka akan mendapatkan siksa yang hina. Ayat

ini menggunakan kata sambung huruf wau yarirg memisahkan antara

satu (komunitas) dengan komunitas yang lain, walaupun mereka

semua masuk dalam kategori orang-orang yang kafir kepada Allah.

Jika itu memang merupakan dua sifat yang dimiliki oleh satu

komunitas manusia, maka sangat mungkin Allah SWT -jika
berkehendak- akan berfirman dalam ayat tersebut menggunakan

redaksi berikut ini, "Dan Kami telatr mempersiapkan siksa yang pedih

bagi orang -{rang kafir, yaitu orang- orang yang mengeluarkan

harta mereka semata-mata karena ingin dipuji manusia." Akan tetapi,

ayat tersebut menggunakan kata sambung wau dalarnmemisahkan dua

sifat tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan.

Jika ada yang mengatakan bahwa masuknya htruf wau 
-tidak

bisa dielakkan- selalu berfungsi menjadi kalimat sarrrbung bagi sifat

terhadap sesuatu yang disifatinya dalam kebiasaan percakapan orang

Arab. Jika memang demikian adanya, maka ungkapan yang paling

fasih dalam batrasa Arab dengan meninggalkan hrxtf wau, namun jika
yang dimaksud adalatr yang keduao maka dengan menggunakan wau.

Dengan dernikian, mengaratrkan makna kalamullah kepada makna

yang lebih fasih dan masyhur dalam bahasa orang yang menerimanya

(bahasa Arab) lebih utama daripada hanrs mengaratrkarurya kepada

makna yang jauh (arang digunalcan).

Takwil firman Allah: 6J i6 W fr' 'r;l;;$i & *;
"Barangsiapa yang mengambil syetan itu menjadi temannya, maka

syetan itu adalah temo,n yang seburuh-buruknya."
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Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah ini adalah,

"Barangsiapa menjadikan syetan sebagai teman dan sahabat baginya,
dan melakukan pekerjaan karena taat kepadanya (syetan)." Dengan
mengikuti perintah syetan, meninggalkan perintah Allah dalam
membelanjakan harta untuk mendapat pujian dari manusia (bukan

karena taat pada perintatr Allah), serta mengingkari keesaan-Nya dan

Hari Kebangkitan.

(,; i\a;, ia berkata, "Seburuk-buruk teman adalatr syetan.

Dijadikan-n ashab pada kata U-flt, karena pada kata Kl;b" berposisi
sebagai peringatan terha$ap syetan, sebagaimana diterangkan dalam
firman-Nya, '.tri 'u*fi- ,A "Amat buruklah iblis itu sebagai
pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zhalim." (Qs.Al Katrfi [18]:
50). Orang-orang Arab juga menggunakan istilah saa'a (begitu juga
derivasinya), seperti dalam syair Adi bin Yazid berikut ini,

,r{,i 
+Cr.,;;:t'ou # 'A;'nLJk y :';t f

Janganlah kamu bertanya tentang seseorang, lihat saja temannya,

karena teman dan yang ditemani pasti mengileuti.

Maksud "t/-Fl" adalatr seorang teman dan sahabat.

ooo

Adi bin Yazid yang mengatakan, dan Abi Ubaidah menyebutkan. Bait syainrya
dalanMajaz Al Qur'an (lll27) dan Al Fana' dalam Ma'ani Al Qur'an (11267).
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{'K''"xt 45 \rt}^V di rAii r$\f,;r; I ;.At 11133

@r+ *{i{
"Apalrahkemtdharatmmyabagtmerela,l<alaumqel<a

beriman kepada Allah diln Horri Kemilian dmt
menafl<rlhl<an sebagian rezeki yorng telah diberil<m Allah
kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetalwi

l<eadnflrl merel<fl,"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 39)

rakwit n.Trlr- fl yh- -W i-fi ,A(t {i$\}tt; 1 r{; r1U 3

W Ar{i{ 'tt(S 7,ll 435 \1,+ dpa*ah kemudharannlnya bagi
mereka, kalau mereka beriman kepada AAah dan Hari Kemudian
dan menalkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah
kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan

mereka).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat ini adalatr, "Bagaimanapun
kondisi mereka, mereka adalatr orang-orang yang membelanjakan

harta karena iya kepada manusia serta tidak beriman kepada Allah
dan Hari Aktrir.

Andai saja mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir,
Anda saja merekapercayabahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi-
Nya, menjadikan tauhid sebagai pilihan, percaya dengan datangnya

Hari Kebangkitan, dan percaya batrwa Allah akan membalas amal
perbuatan mereka di aktrirat.

';irli j#'ilr'tj;tV ,.Dan menafkahkan sebagian rezeki yang
telah diberikan Allah kepada mereka?" ia berkata, "(Maksudnya
adalah) memberikan zakat dengan harta yang telah diberikan Allatr.
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Mereka melakukan semua ini demi kebaikan diri mereka sendiri,
bukan karena ingin dipuji orang lain (riya), mencari nama baik,
kebanggaan di sisi orang-orang kafir, dan mendapatkan pujian yang
batil dari sisi manusia.

'rif $('5 ,rDan adalah Allah,- terhadap mereka yang telah
disifati dengan sifat munafik, karena mengeluarkan harta demi
mengharapkan pujian yang batil dari manusia. Mereka adalah orang-
orang yang mendustakan Allah dan hari aktrir.

W "Maha mengetahui," ia berkata, ..Allah mengetahui
mereka; perbuatan mereka, keinginan mereka dalam menafkahkan
hartanya, dan seberapa banyak mereka menafkahkan hartanya?
Mereka melakukan semua itu hanya demi kelihatan baik oleh
manusia, popularitas dan puja-sanjung dari mereka. padahal Allah
mengawasi perbuatan mereka dan tidak ada yang dapat
disembunyikan dari-Nya, hingga mereka mendapatkan balasan di
akhirat.

oCIe

,fi e +15 V ;'4'r% & u$7,,';@;11qr{ -iil,y

@u--l;w
, 
"Sesnnggu hrry a Allah dnak mangoniay a se se (n cmg

walaupun sebesar ilzanah, dcrJ iil'c adal<ebajil,an seiesar
dzanah, niscaya Allah al<an melipat gandal<mrrya dmt

merrberil<mt dcn srsi.Ny a palwla yang besdr.,,

(Qs. An,Nisaa' l4l: 40)

E
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Takwil firman Anah: 'Z% ,!n uyj'9:r, 3@,,,11i, { 
^i 

i)L
Y ,V; f ifi u, -j3 e*'i rsiluiisunnio'.Auor, ,idok
menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada
kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan meripatgandakannya
dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, $:U"|fit; I ,-f" t3U5
litt j#55 \i iiLli dl ,At *Apakah kemudharatannya bagi
mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan Hari Kemudian dan
menaflrahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Ailah kepada
mereka? " adalah, "Allah tidak akan mengurangi sedikit pun balasan
untuk hamba-Nya yang telah membelanjakan harta yang telah
diberikan kepadanya dan digunakan pada jalan-Nya, sebagai ganjaran
dari apa yang telah ia nafkahkan di dunia, dan bukan pahala yang
diambil dari perbuatan yang dilakukan pada Hari Kiamat.',

-7< 'tG i .,

;_li JU! "Sebesar dzarrah," artinya sesuatu yang ditimbang
sesuai kadar berat timbangan amal perbuatan. Maksudnya, Tuhan
akan membalasnya dan mengganjarnya sesuai amal perbuatannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9515. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazaaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:
Ma'mar memberitatrukan kepa{a kamj dari eatadatr, tentang
firman-Nya, tii2fi-'1% in o$i'r,, Jtrr,l!4{ -6i'LL

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun
sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah,
niscaya Allah akan melipatgandakannya,,' ia berkata,
"Maksudnya adalatr,'Pelipatgandaan terhadap kebaikan atas
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keburukan 
-sekalipun 

sebesar biji dzarraft- lebih Aku sukai

daripada dunia dan segala isinya'."i3

9516. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Sebagian

ulama berkata, "Maksudnya adalah, 'Itu karena kamu telatr

memilih kebaikan-Ku daripada kejahatan-Ku. Kebaikan itu
akan menjadi timbangan walaupun hanya seberat biji dzarratr,

karena lebih mencintai-Ku dari semua yang ada di dunia'."74

Adapun zurrah, disebutkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata:

Diriwayatkan dalam riwayat berikut ini:

9517. Ishak bin Wahab Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syabib bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ,:"r" Jlli "sebesar

dzarrah," ia berkata, "Kepala cacing yang masih merah."

Abu Ja'far berkata: Ishak bin Wahab berkata kepadaku:

Yazib bin Harun berkata, "Mereka mengira ulat cacing yang masih

merah tidak ada timbangannya."Ts

Penakwilan kami sesuai dengan hadits shahih dari Rasulullah

SAW berikut ini:

9518. Muhammad bin Al Mustanaa dan Muhammad bin Basyar

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Daud

menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran menceritakan

Abdunazzaq dalam Tafsir (l/456) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharn Al
lVajiz (2154).

Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir Al Wajiz (2/54).
Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al Uyrn (l/488), Al Wajiiz. Ibnu Athiyah
dzlamAl Muhanir Al llajiz (2153), dan Ibnu lavzi dzlamZad Al Masir (2184).

74

75.
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kepada kami dari Qatadatr, dari Anas, bahwa Rasulullatr SAW
bersabda,

.^l , t a9. ,":- t 't t,, - - ^ tc- , c ' 1 
'crjJ-Jr sJ,b')31 q)t l,ti- |aG u'Ft ?yit }i,r t1

ti?,Efur,r ArW s6Jt l?, .gi\t G Ar,s:;;;' *{.#nrq;i7ok
"Sesungguhnya Allah tidak pernah menzhalimi kebaikan
seorang mulonin, di dunia diberikan rezeki dan di akhirat
mendapatkan balasan. Sedangkan orang-orang l*fi,
menilcrnati semua yang ada di dunia, karena apabila telah
datang Hari Kiamat, mereka tidak akan mendapatkan

kebaikan apa-apa."76

9519. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepada
kami, ia berkata: Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hisyam bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia
berkata: Zaid bin Aslam memberitahukan kepada kami dari
Atha bin Yasar [dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda],71 "Demi Dzat yang jiwaku berada
dalam kelansaan-Nya, tidak ada seorang pun yang meminta
dengan sangat untuk diberilcan halorya, niscaya ia aknn
melihat, dan mendapatkan hak tersebut. Orang-orang mulanin
yang terikat dalarn ilutan tali persaudaraan, apabila merelca

telah selamat dari api neraka, maka mereka berkata, 'Wahai
Tuhan knmi, saudara-saudara kami, sungguh mereka shalat
bersama kami, puasa, haji, dan berjuang bersama kami, telah

HR. Muslim dalam Shifat Al Munafiqin (56), Ahrnad dalam Musnad (31123),
Ibnu Hayyan dalam Shahih-nya (21601), dan Abu Ya'la dzlam Musnad (51231).
Apa yang tertera diantara tanda *[]' tidak terdapat di dalam manuskrip yang ada
pada kami, dan kalni mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain

76.

77.
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dimasukkan ke dalam api neralu?' Allah pun berfirman,

'Pergilah, siapa diantara mereka yang masih kalian kenali,

maka keluarkanlah ia'. Namun api neraka menghalangi

bentuk mereka, lalu mereka menemukan orang yang telah

terjerumus ke dalam api nerakn yang sudah sampai betis, ada

yang sampai mata kaki, dan ada yang sampai pinggang,

hingga banyak manusia yang keluar darinya, kemudian

mereka (orang-orang yang telah mengeluarkan saudara-
saudaranya) kembali dan meminta kepada Allah. Allah pun

lalu berfirman, 'Pergilah (carilah), siapa diantara mereka

yang masih di dalam hatinya masih terdapat sebesar qirath

kebaikan, maka keluarkanlah ia." Hingga banyak diantara

manusia yang keluar dari naraka. Mereka pun kembali dan

meminta dan Allah senantiasa menjawab permohonan

mereka, hingga Allah berfirman, 'Pergilah, siapa diantara

mereka yang di dalam hatinya masih terdapat kebaikan

walaupun seberat biji dzanah, maka keluarkanlah ia."J

-Setiapkali 
Abu Sa'id menceritakan hadits ini, ia berkata,

"Jika kamu tidak percaya, maka bacalah ayat, |l,Lr { ';it Itt
tLb; Vl 'r,5 u -- l_3 $ r,'8_'1% it iy;i:'r', 'J\1i

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun

sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah,

niscaya Allah aknn melipatgandalcannya dan memberil<nn dari
sisi-Nya pahala yang besar. "- \{s1sfta lalu berkata, "Wahai

Tuhan, kami tidak menyisakan sarna sekali kebaikan di
dalamnya."78

9520. [Abbas bin Walid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i

78. Abu Awwanah dalan Musnad (ltl82), dengan lafazhnya, dan dengan
riwayatnya yang serupa.
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-laki yang

mendengar Zaidbin Aslam berbicara menceritakan kepadaku

dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari

Rasulullah, seperti itu, kecuali beliau bersabda, *Allah

berfirman pada kedua kalinya, 'Alcu akan mengeluarkan

seorang yang di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat

dinar'. Lalu pada ketiga kalinya, '...setengah dinar'. Sampai

keempat kalinya, 'Seberat biji sawi'." Semua riwayat sama

seperti itu].7e

9521. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayahku dan Syu'aib bin Al-Laits
menceritakan kepadaku dari Laits, dari Khalid bin Yazid, dari

Ibnu Abi Hilal, dai Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari

Abi Sa'id Al Khudri, dari Rasulullah SAW, dengan riwayat
yang sama sepertinya.so

Ada juga yang berpendapat, "Seperti disebutkan dalam riwayat
berikut ini,

9522. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Shadaqah bin
Abi Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr
menceritakan kepada kami dari Zadzan, ia berkata: Ibnu
Mas'ud datang menemuiku, lalu berkata, "Apabila datang Hari
Kiamat, Allatl akan mengumpulkan semua manusia, dari
zarnan datrulu hingga akhir zaman. Kemudian datang seruan

dari sisi Allah SWT, 'Barangsiapa menghendaki (balasan) atas

kezhaliman, maka datang dan arrrbillah hak-haknya. Demi
Allah, seseorang akan sangat bergembira karena masih

HR. Ibnu Rajab dalam At-Takhwif min An-Nar (l/166).
HR. Bukhari dalamAr-Riqaq (6573\ danHadits Thawil, Muslim dalamAl Iman
(302), dan Ahmad dalmMusnad (3116).

79
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memiliki hak terhadap orang tua, anak, atau istrinya, dan ia

akan mengambilnya dari mereka meskipun hanya sedikit'."

Hal tersebut dibenarkan dalam Al Qur'an, 
-fi 

*lrf aA$
<rli6.{; #S- ;i{4:6 "Apabita singkatntidurup
malra tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada

hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. " (Qs. Al
Mu'minuun [23]: 101).

Dikatakan: Arti dari "Berikanlah hak-hak mereka" adalatr,

"Berikanlah hak milik mereka." Ia berkata, "Hak milik apa

dan dari mana, karena sesungguhnya dunia telah sima?" Allatl

berfirman kepada malaikatnya, " Wahai mal aikat -malaikat- Ku,

lihatlah amal perbuatan baik mereka dan berikanlah ganjaran

perbuatan baik tersebut, sekalipun amal baik yang tersisa

hanya seberat biji dzarraft. " Malaikat berkata (padahal ia

lebih mengetahui hal itu), "Wahai Tuhan kami, apakah kami

harus memberikannya kepada semua orang yang berhak

mendapatkan hak tersebut, sekalipun kebaikannya hanya

seberat biji dzarrah?" Allah lalu kembali berfirman kepada

malaikat, "Tambahlcanlah hak-hak tersebut untuk hamba-

hamba-Ku, dan dengan keutamaan rahmat-Ku, masukkanlah

merelrn ke dalam surga!" Hal itu dilenarkan dalam kitab-

Nya, u .4l t44r;f i% ix of i:" 'J@illi{ ff,:rY

V rVl (A 'iiI! "sesungguhnya Allah tidak menganiaya

seseorang walaupun sebesar dzarrah, danjika ada kebajikan

sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan

memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar. " Artinya, akan

memperoleh surga, sekalipun kebaikan itu hilang dan yang

tersisa hanya kejahatan. Malaikat berkata (padahal dia lebih

mengetatrui hal itu), "Wahai tuhan kami, kebaikannya sudah

tiada dan yang tinggal hanya kejahatan, sedangkan orang-
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orang yang meminta amal kebaikan masih banyak." Allatr lalu
berfirman, "Kalau begitu buatlah catatan-catatan dosa

merekn, lalu tuliskan sebuah catatan yang membuat mereka
masuk ke dalam neral(a."

Shadaqah berkata, "Catatan untuk masuk ke dalam neraka

Jahanam. "

Shadaqah ragu yang mana yang telah ia katakan.E'

9523. Aku mendapatkan cerita dari Muhammad bin Llbaid, dari
Harun bin Antarah, dari Abdullah bin Saib, ia berkata: Aku
mendengar Zadzan berkata: Abdullah bin Mas'ud, berkata:
Pada Hari Kiamat setiap orang akan dipanggil bersama dengan

seluruh umat, lalu ada yang berseru (utusan Allah SWT)
dihadapan seluruh umat manusia, "Ini fulan bin fulan,
barangsiapa mempunyai hak ini, datanglatr dan ambillah
haknya." Seorang wanita akan sangat bergembira manakala
ditetapkan bahwa ia memiliki hak atas ayahnya ftewajiban
ayah yang belum dilaksanakan), anaknya, saudaranya, atau

suaminya. Al lah berfi rman, <rliT{j y5_ A3{ 46 -:(r,

"Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka
pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya."
Allah akan menrberikan ampunan kepada orang-orang yang

dikehendaki-Nya berkaitan dengan hak-Nya, tapi Allah tidak
memberikan ampunan pada sesuatu yang berkaitan dengan

hak sesama manusia, karena itu semua akan dikembalikan
kepada manusia. Allah berfirman, "Berikanlah kepada
manusia hak mereka masing-masing." Malaikat menjawab,

"Wahai Tuhan, dunia telah sirna, dari mana hak-hak mereka

8r. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31954-955) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir
Al Wajiz (2/54).
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akan didatangkan?" Allah berfirman, "Ambillah dari amalan-

amalan kebaikannya, lalu berikan kepada setiap orang yang

berhak menerimanya, sesuai kezhaliman yang pernah ia
lalatkan. Jika ia menjadikan Allah sebagai penolong baginya,

maka karuniakanlah hak seberat biji dzarrah untulorya, dan

lipat-gandakan untubtya sampai ia bisa masuk ke dalam

surga." 
-Kemudian 

Abdullatr bin Mas'ud membacakan ayat

untuk kami, j:"t" 3\1i 'lY, S 'ii ':tl, "sesungguhnya Allah

tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, " Jika

orang yang masih memiliki tanggungan kewajiban itu adalah

orang yang celaka, maka para malaikat berkata, "Wahai

Tuhan, kebaikannya telatr habis, sedangkan orang-orang yang

memintanya masih banyak." Allah lalu berfirman, "Ambillah

keburukan-keburukan mereka, lalu lipat-gandakan keburukan

itu kepadanya (kepada orang yang masih memiliki kewajiban

yang belum dilaksanakan), kemudian benamkanlah ia dalam

nerakn.'az

Abu Ja'far berkata: Penafsiran ayat ini sesuai dengan

penafsiran Abdullah, "Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya

seorang hamba, dalam persoalan kecil seperti biji dzarrah, yang

menyangkut hamba yang lain pada Hari Kiamat dan pada saat bertemu

dengan Tuhan. Begitu pun yang lebih banyak dari sekadar biji
dzarrah, Tuhan menyerahkan se,penuhnya kepada hamba-Nya tersebut.

Dosa orang yang terzhalimi tidak akan ditambal sulam dengan

kebaikan orang yang menzhaliminya, namun sebaliknya, dosa orang

yang menzhalimi digunakan untuk meringankan dosa yang dizhalimi,

dan begitu seterusnya.

82. Ibnu Abi Hatim dala:n Tafsir (3/955) dan Ibnu Athi)rah dalan Al Muharrir Al
Wajiz(215$.
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4'*'8- '1% in uyj "Dan jitra ada kebajikan sebesar
dzarrah, niscaya Allah alan melipatgandakannya," ia berkata, ,.Jika

kamu mendapatkan suatu kebaikan pada diri seorang hamba, maka
lipat-gandakanlah kebaikan tersebut. Dengan artian, lipat-gandakanlah
pahala serta ganjaran baginya."

\: #; 6 Xi, n 913 "Dan memberiknn dari sisi-Nya
pahala yang besar, " maksudnya memberikan ganjaran yang besar

dari sisi-Nya. Pahala yang besar yaitu surga, sesuai perkataan

Abdullatr.

Kedua penafsiran ini mempunyai arah dan petunjuk
pemahaman masing-masing, yaitu penafsiran yang dijelaskan oleh
Ibnu Mas'ud dan Qatadah. Akan tetapi, kami lebih memilih penafsiran
yang pertama, karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebab

diiringi dengan bukti penurunan ayat yang jelas terhadap ke-shahih-
annya. Lagipula, ayat tersebut berkesinambungan dengan ayat
sebelumnya, yang mengandung anjuran untuk menafkatrkatr harta
karena taat kepada Allah dan mencela orang-orang yang
membelanjakan hartanya karena taat kepada syetan, kemudian
menyampaikan berita tentang hal-hal yang telah dijanjikan Allah
untuk orang-orang munafik yang tlat kepqda syetan. Firman-Nyu, 'LL

t*;f;J';5 ;, +l_', tii4A1* ii oyf iri; 36Z,Sy;-{ Xi,
"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar
dzarrah, dan jika ada kebajilcan sebesar dzarrah, niscaya Allah atran
melipatgandakannya dan memberiknn dari sisi-Nya pahala yang
besar. "

- Para qurra' berbeda pendapat dalam membaca lafazh in Uyj4:/,

_ Mayoritas atrli qira'at haq membaca qira'at ini dengan & U$
'1% yaitu menashabkan ,*t^ zi:..Al, sehingga maksudnya adalah,
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"Jika terdapat timbangan amal kebaikan seberat biji dzarrah, niscaya

akan dilipatgandakan timbangan kebaikan itu."

, Mayoritas qurra' Madinah membaca qira'at ini dengan UJ'olj-A* yaifi me-rafa'-kan kata aUJl sehingga maksudnya adalah,

"Jika terdapat kebaikan." Ini sesuai dengan yang telatr disebutkan oleh
Abdullah Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan ayat tersebut.E3

Firman Allall, Q *'4 datang dengan alifi dmtidak dikatakan
,i;',*i- karena itulah, yyrg,ingin aku maksudkan pada perk ataan

sebagian grang Arab, ;$ utl,bi Wq "Kalaulah yang aku maksud
adalalr *+ U; i;:A-maka pasti dikatak *r, ri11:i-aerga, tasydid.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang orang-orang yang

telah dijanjikan Allah dalam ayat ini, dan apa yang telah dijanjikan
kepada mereka di dalamnya?

Sebagian berpendapat, "Mereka semua orang-orang yang

beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9524. Al Fadhl bin Shabatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Mubarak bin
Fadhalatr, dari Ali bin Zud, dari Abi Utsman An-Nahdi, ia
berkata: Aku bertemu dengan Abu Hurairah, lalu aku berkata

kepadanya, "Berita mengenai perkataanmu sampai kepadaku,

'Sesungguhnya amal kebaikan pasti dilipatgandakan dengan

beribu-ribu kebaikan'." Abu Hurairah berkata, "Apa yang

83 Al Hirmayan membaca lafazh (*i-L 4c$) dengan rafa', sedang$an yang

lain dengan nashab.Lihzt At-TaisirJi Al Qira'at As-Sab'(hal. 80).

l
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membuatmu heran dengan berita tersebut? Demi Allatr, aku

telah mendeng,lmya 
-maksudnya 

Nabi SAW- bersabda,

# i('Ci a:;it'rrtzl hr t1

'sesungguhnya Allah melipat-gandakan kebaikan ribonyok
dua juta kali kebaikan'."84

Sebagian lagi berpendapat, "Ayat tersebut dikhususkan untuk
kaum Muhajirin, bukan orang kampung dan orang Arab."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9525. Muhammad bin Harun Abu Nusyaith menceritakan kepadaku,

ia berkata: Yahya bin Abi Bakir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami dari
Athiyah Al Auftri, dari Abdullah bin Umair, ia berkata, "Ayat
ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang Arab Badui." ,3i

$A F {S }i::L\'$ "Borongriapa membawa amal yang
baik, maka baginya (pahala) sepuluh lcnli lipat amalnya. " (Qs.

Al An'aam [6]: 160) Muhammad bin Harun berkata,

"Seseorang kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan

orang-orang Muhajirin?" Abdullah bin Umair berkata, "Bagi
mereka sesuatu yang lebih besar dari itu, firman-){Vu, $'iutiy
v ,vt (A,;,5 u el.iQ*-+"% & oyjir 

":rll,s5"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun
sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzaruah,

niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari
sisi-Nya pahala yang besar,"

Jika Allatr menyebutkan sesuatu yang besar, maka berarti hal
itu benar-benar besar.t5

84. Ahmad dalam Musnad (21296) dan Al Hind datam Ka nz Al Ummal ( I 60 I 9).
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Abu Jarfar berkata: Menurutku pendapat, yang benar adalatr

yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah orang-orang

Muhajirin, bukan orang Arab. Oleh karena itu, tidak boleh menjadikan

berita-berita Allah atau Rasul-Nya SAW sesuatu yang saling

berlawanan, sebab apa-apa yang telatr dijanjikan Allah kepada hamba-

Nya yang mukmin, merupakan suatu kebenaran.

Apabila seorang mukmin melakukan kebaikan, niscaya akan

mendapatkan sepuluh balasan yang srlma. Barangsiapa berbuat

kebaikan di antara mereka, niscaya Allah melipatgandakan kebaikan

untuknya.

Dua riwayat yang telah disebutkan tadi sama-sama shahih,
dengan menjadikan satu riwayat sebagai penjelas atas keumuman

riwayat lain, karena hadits-hadits Nabi saling membenarkan. Jika
demikian kondisinya, maka benarlah informasi dari Abu Hurairah
yang bermakna, "Kebaikan dilipatgandakan untuk orang-orang

Muhajirin yang beriman dengan beribu-ribu kebaikan. Sedangkan bagi
orang Arab sepuluh kebaikan yang sama dengan kebaikan tersebut".

Penakwilan ini sesuai denga riwayat yang telatr diriwayatkan
oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW. Sesungguhnya firman Allah, ,e ,!
qfi F i i:;,:U s'Barangsiapa membawa amal yang bark, mika
baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya," maksudnya adalatr,

"Barangsiapa datang dengan membawa kebaikan dari golongan orang-
orang Arab Badui yang beriman, maka ia mendapatkan sepuluh kali
lipat kebaikan yang sama dengan kebaikan tersebut, sedangkan bagi
orang-orang Muhajirin yang berbuat kebaikan, Allah akan

melipatgandakan dengan berkali-kali lipat untuknya, dan Allah akan

memberikan pahala [yang besar dari sisi-Nya.

85. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/955).
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Firman Allah, Y ,Vl fr'fi U -- l': "Dan memberikan dari
sisi-Nya pahala yang besar,")86 maksudnya adalatr memberikan
pahala yang besar dari sisi-Nya, sebagai ganti yang besar dari

kebaikannya, dan ganti yang besar itu adalah surga.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalah:

9526. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Shadaqah bin
Abi Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr
menceritakan kepada kami dari Zadzan, dari Ibnu Mas'ud,
tentang firman Allah, V rV; fA 'fi c tlj "Dan

memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar," ia berkata,

"Maksudnya akan diberikan surga."87

9527. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibad bin Abi Shaleh

memberitatrukan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah. \*; V\ 'r'5 e -- l_', "Dan memberikan

dari sisi-Nya pahala yang besar," ia berkat4 "Maksudnya
pahala yang besar, yaitu surga."tt

9528. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

mengenai ayat1,1$6'i'5 U, gl't "Dan memberikan dari

Apa yang tertera diantara tanda '[]' tidak terdapat di dalam manuskrip yang ada
pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (2154).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/955) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al
Wajiz (2/54\.

87

88



sisi-Nya pahala yang

surga."8e

besar," "Lafazh WL

ooo
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tif maksudnya

;{'t- g 
"\"(i{, s ).*?, # -f n\ii+ riy,Si

@'r-f
uMalru bagaimmral@h (halny a or(mg kafir nanti), apabila
Kan:d mendatangl<mr seseor(mg saksi (rastil) dmi tiap.tiap

urnat dm Karri mendaunglan l<ilnru (Ivlullmnrurnad)

sebagai saksi atns mseka iu (sebagoi wrtafinu)|"

(Qs. An,Nisaa' l4l: 4L)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat tersebut adalah,

"Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya harrba-Nya walaupun
seberat bi)i dzarrah, lalu bagaimana dengan kondisi mereka, Li--, $y

#4li\ 6 euApabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul)

dari tiap-tiap umat." Maksudnya adalatr kondisi orang-orang yang

menjadi saksi bagi umat Muhammad atas perbuatannya, sekaligus

menjadi saksi bagi mereka yang membenarkan atau mendustakan

kerasulan Muhammad.

Ia berkata tentang ayat, (so{t, ;*'jb e t\,(:U,s "Dan Kami
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu
(sebagai umatmu), '6Maksudnya adalatr, TIai Muhammad, kami
datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka (umatmu)'."

Ia berkata, "Seorang saksi."

8e Ibnu Athiyah dalarrrrAt Muhanir Al Wajiz (2/54).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9529. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepad.a kami dari As-Suddi,

tentang ayat,. $ A,,lA;, t,-+g1t, -i & - W-n, tiy,X$11

\5*7';{'.;l "Maka bagaimanakah (halnya orang kofi,
nanti), apabila Kami mendatangknn seseorang saksi (rasul)

dari tiapliap urilat dan Kami mendatangkan kamu

(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai

umatmu)."

Ia berkata, "Sesungguhnya pada Hari Kiamat kelak para nabi

akan datang semua. Sebagian umat mereka ada yang beriman hanya

satu orang, dua orang, sepuluh orang, ada yang lebih sedikit atau lebih

banyak, hingga pada umat Nabi Luth yang beriman kepada beliau

hanya kedua orang putrinya. Kemudian para nabi itu ditanya, "Apakah

kalian telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kalian?"
Mereka menjawab, "Ya." Kemudian dikatakan kepada mereka, "Siapa

yang menjadi saksi?" Mereka menjawab, "LJmat Muhammad SAW."
Dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnyaparu rasul meminta kalian

menjadi saksi bagi mereka, lalu dengan apa kalian hendak bersaksi?"

Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, kami bersaksi bahwa mereka

telah menyampaikannya sebagaimana umat mereka menyaksikannya

pada saat di dunia." Lalu dikatakan kembali, "Siapa yang akan

menjadi saksi atas demikian itu? "Mereka menjawab, "Muhammad

SAW." Nabi lalu dipanggrl untuk memberikan kesaksian, batrwa

umatnya telatr berkata benar bahwa para rasul telatr datang untuk

menyampaikan risalatr kepada umat-umatnya. Nabi pun bersaksi atas

hal itu. Itulah yang dimaksud firman-Nya, Vi;t'A '&'M, qKS
tlz )'. '8# 3;4i i'Kt q6i iY li;'"i iitl;t'tDan demikian
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(pula) Kami telah menjadilwn kamu (umat Islam), umat yang adil dan
pilihan agar kamu menjadi sal<si atas (perbuatan) manusia dan agar
Rasul (Muhammad) menjadi salcsi atas (perbuatan) kamu." (Qs. Al
Baqaratr l2):143)N

9530. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman Allah-{ ,f n \i4 $y,X{s "Maka bagaimanaknh (hatnya

orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang

salai (rasul) dari tiapliap umat," ia berkata, "Rasul menjadi
saksi atas mereka, bahwa beliau telah menyampaikan apayang
telah diperintatrkan Allah untuk disampaikan kepada mereka

$4" :{'1i3r e 4"(:U,s'Dan Kami mendatangknn kamu
(Muhammad) sebagai sal<si atas mereka itu (sebagai

umatmlt',"

Ia berkata: Apabila Nabi SAW didatang kepada mereka, maka

kedua mata Nabi bercucuran airmata.er

9531. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami dari Yazid An-Natrwu, dari
Ikrimah, tentang firman-Nya, tffis )rg, "Dan yang
rnenyal<sikan dan yang disaksikan." (Qs. Al Buruuj [85]: 3), ia
berkata, 'Yang dimaksud 'yang menyaksikan' adalah

Muhammad SAW, dan'yang disaksikan' adalah hari Jum'at.
Begitulah figan;Nv^, Cr$, #,# g*YrI+{;y,X$i
$4' ;{'tb lF ,is,,*ua*o bagiimanakah (hatnya orang
lrafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi

Al Mawardi menyebutkan kcduanya dalam An-Nukat wa Al Uyun (l/488) dan
Ibnu Janzi dalamfud Al Masir (2186).

Ibid.

90
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(rasul) dari tiapliap umat dan kami mendatangkan kamu

(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai

umatmu)".e2

9532. Abdullah bin Muhammad Az-Zruhi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi,
dari Ja'far bin Amr bin Harits, dari bapaknya, dari Abdullah,

tentang ayat,.y q(:{,.t ,*ib,# g*\ii+riy,x$i
\34 ;{'3b *Maka bagaimanaknh (halnya orang kafir
nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul)

dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu

(Muhammad) sebagai saksi atas merelra itu (sebagai

umatmu)," ia bgrkata, "Rasulullah SAW memQ4ca, ;& LK;
,.a ,f$a;'i--6 a'1i 6 :3,#;ft-G.!!:€,'1
3rf, "...dan adalah aht menjadi saksi terhadap mereka,

selama alru berada di antara mereka, maka setelah Engkau

wafatkan ah4 Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan

Engkau adalah Maha menyal<sikan atas segala sesuatu. " (Qs.

Al Maa'idah [5]: 117)e3

9533. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibrahim bin Abi Al Wazir menceritakan kepada kami,

ia berkata: Sufyan bin Uyainah dari Al Mas'udi, dari Al
Qasim, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud,
"Bacakanlah untuklat " Ibnu Mas'ud berkata, "Aku
membacakarulya untukmu, padahal bacaan tersebut difurunkan
kepadamu?" Nabi SAW menjawab, "Aht ingin mendengarknn

orang lain membacakannya untukJat" Ibnu Mas'ud lalu
membacakan kepada Nabi surah An-Nisaa', sampai pada ayat,

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/956).
Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al Uyun (l/488) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2186).

89.
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(," i:. :{5b e t\"W; ,++3,,# ,f -\i4 fy,X$1i
$Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila
Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap
umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai
salrsi atas mereka itu (sebagai umatmu).,, Seketika itu juga
wajah Nabi SAW memperlihatkan kesedihan, maka Ibnu
Mas'ud berhenti membacanya.ea

Al Mas'udi berkata: Ja'far bin Amr bin Harits menceritakan
kepadaku dari bapaknya, batrwa Nabi SAW membaca, ,,...dan

adalah alru menjadi saksi terhadap mereka, selama aku
berada di antara mereka, makn setelah Engkau wafatkan aku,
EngkauJah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah
Maha menyaksilmn atas segala sesuatu."

ooo

{; Hni'ff t;.3 tr 3;4i tGS \;}{ U5i1't *;
@6+6\6&

Di hf,ri iht orang.ordflg kafv don ormtg.ordng yarlg
menhnhal<ai Raszl, ingin supaya merelca disammatal<an
dengan tanah, dmt mereka tidf,k dapat menyemknryitcmt

(dfrri y'.l;lah) sentat:u, l<ej adian pun.

(Qs. An.Nisaa' l4lz 42)

HR. Al Buktari dalam Tafsir Al Qur'an (4s92), Musrim dararr shatat Al
Mysafirin (247-248), dan At-Tirmidzi dalam Tafsir At eur'an (3025), dan
Ahmad dzlam Mus nad (l /380).
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rakwit firman Allah: I Sili\#3 \;j{ 'utr\1i #i
6.trt'b;:&7i f;Jil*.c;$ "Di hari itu orang-orang kaftr dan

orang-orang yang mendurhakai Rasul, ingin supaya meteka

disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat

menyembunyikan (dari Allah) sesuatu keiadian pan."

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat ini adalah, "Hai

Muhammad, Kami datangkan dirimu sebagai saksi atas umatmu pada

hari Kami datanglran seorang saksi dari masing-masing setiap umat."

\;rK 'u$i li"orang-orang kalir dan orang-orang yang

mendurhakai Rasul, ingin supaya merekar" maksudnya adalatr

orang-orang yarrg mengingkari keesaan Allah dan menentang Rasul-

Nya, berangan-angan kalaulah mereka disamaratakan dengan tanah.

Para qurra' berbeda pendapat dalam membaca qira'at ayat

tersebut.

Mayoritas ahli qira'at Hijaz,Makkah, dan Madinah membaca,

,F;Si 'ff ,;# J "Supoyo mereka disamaratalwn dengan tanah.".

dengan 
'ien+asydid-kan huruf sin, want, dm fathah ta', yalrlri, '1)

e\\t ff 6W dimasukkan huruf ,a' yang kedua ke dalam huruf sin,

maka maksudnya adalah, "Mereka berharap mereka dijadikan tanah,

pastilah mereka serupa dengan tanah."

Mayoritas ahli qira'at Kufatr membaca, {;J\ ig ,;;.it tr
"supaya mereka disamaratalwn dengan tanah" dengan fathah hrtruf

ta', darrmen+akhfif-kan huruf sin. Seperti pada makna yang pertama,

kecuali mereka menghilan gkarn tasydid sin.

Alasan mereka adalah, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan

orang Arab, nyaris mengumpulkan dua tasydid dalam satu huruf.

Ahli qira'at lainnya membaca, {;l\ 'rt ,i;:t tr "supaya

merelca disamarataftan dengan tanah," dengan arti sebagai berikut,

"Kalaulah Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, maka jadilatl
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mereka seperti tanah, dan tempat kembali mereka adalatr tanah,

sebagaimana mereka diciptakan dari tanah. Begitu juga hewan-

hewan."e5

Abu Jarfar berkata: Semua bacaan ini memiliki makna yang

berdekatan, maka membacanya dengan bacaan mana saja telah

dianggap benar, karena mereka menginginkan diri mereka dijadikan
tanah. Namun harapan mereka untuk bisa dijadikan tanah hanya

sebatas keinginan, berharap Allah menciptakan mereka seperti itu.

Begitu juga dengan seseorang yang berharap dijadikan seperti

itu, sesungguhnya harapan mereka hanyalah menjadi sebongkah

tanatr. Jika perintatrnya seperti itu, maka alangkah aneh orang yang
membaca i]trt ff U'F ] dengan/a thahhtruf ta' dan takhfiftutruf
sin, tidak menyukai pengumpulan antara dtatasydid dalam satu huruf,

{,y ,l S menyesuaikan arti tersebut dengan firman-Nya, 'i|ft 3;;,
lii d-5 9+- "Dan orang kafir berkata, 'Alangkah bailcnya sekiranya
dahulu adalah tanah'. " (Qs.An-Naba' [78]: a0)

Allah SWT mengabarkan tentang mereka bahwa mereka
berangan-angan kalau saja mereka menjadi tanah, dan bukan
menyatakan bahwa ucapan mereka adalah 'Alangknh bailmya
sekiranya dahulu adalah tanah." Demikian halnya dengan firman-
NVu,,froii h t;.3 1 " Sup aya mereka dis amarat akan dengan tanah. "
Mereka disamaratakan, dan inilah hal paling aneh menurutku,
sekalipun untuk menyesuaikan makna dengan apa yang telah
diinformasikan Allah tentang mereka dalam firman-Nya, t:j rKge-
"Alanglrah bailmya sekiranya dahulu adalah tanah." (Qs. An-Naba'

[78]: a0)

e5 . Nafi' dan Ibnu Amir membaca (,s:r*:'-',;.) dengan fathah &n takh/ifhuruf srn.
Lihat At-Tabirfi Al Qira'at As-SaD'(hal. 80)
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Ayat, 6-t rt 'o& {i "Dan mereka tidak dapat

menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun."

Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut, "Allah
tidak menutup anggota badan mereka yang lain untuk berbicara,

sekalipun mulut mereka mengingkarinya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9534. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami dari Mutharif, dari Al Minhal bin Amr, dari Sa'id

bin Jubair, ia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Ibnu

Abbas, lalu berkata, "Aku mendengar Allah berfirman, g; ii6
'.{rl K 17 'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah lcami

memperselattukan Allah'. (Qs. Al An'aam [6): 23) Pada ayat

lain berfirm*r, (4trt'b;a& {', "Don mereka tidak dapat

menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun."

Ibnu Abbas berkata: /;yat'u.{:r:,1 KY Cj $6 "Demi Allah,
Tuhan karni, tiadalah knmi mempersehttukan Allah. " (Qs. Al
An'aam 16l: 23) maksudnya adalah, "Ketika mereka hanya

melihat orang-orang Islam yang masuk surga, sedangkan diri
mereka tidak, maka mereka berkata, 'Marilah kita
mengingkarinya'. Lalu mereka berkata, €rf KV fi; 56
'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah lrami memperselartukan

Allah'. (Qs. Al An'aam 16l 23). Allah lalu menutup mulut
mereka, sedangkan yang berbicara hanya tangan dan kaki.

Oleh karena itu, mereka tidak dapat menyembunyikan suatu

kejadian pun dari Allah."e6

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3t957) dan Ibnu Athiyah dalam At Muharrir Al
trajiz (zlss).
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9535. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan kepada kami dari seorang laki-laki, dari Al
Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Seorang

laki-laki mendatangi Ibnu Abbas, lalu berkata, "Menurutku
ada beberapa yang berbeda dalam Al Qur'an." Ibnu Abbas
bertanya, "Apakah itu? Apakah masih ada keragu-raguan
dalam Al Qur'an?" Ia berkata, "Tidak ada keraguan, justru
perbedaan." Ibnu Abbas menjawab, "Kemarilah, apa yang
menurutmu berbeda?" Laki-laki itu berkata, l'Aku mendengar
Auah berfirman, '6rf KvCl i'tlJ6 t $;# & 1't
'Kemudian tiadalah fitnah merekn, kecuali mengatakan,
"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami memperselantukan

Allah".'(Qs. Al An'aam 16l:23) dan berfirm^, rt'b;-t*{t
6i'Oon merekn tidak dapat menyembunyikan (dari Allah)
sesuatu kejadian pun', padahal mereka telah
menyembunyrkan." Ibnu Abbas berkata, "Mengenai ayat, i'i'6rf KYCl i'ViJE t Jt-#. ,K ,Kemudian tiadatah

fitnah mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami,
tiadalah kami memperselailukan Allah".'(Qs. Al An'aam [6]:
23) Sesungguhnya ketika Hari Kiamat mereka mengetahui

bahwa Allah memberikan ,rmpunan untuk orang-orang Islam,
mengirmpuni semua dosa, tetapi tidak mengampuni dosa

orang-orang yang telatr melakukan syirik, yang tidak ada dosa

yang lebih besar daripada syirik tersebut. Oleh karena itu,
orang-orang musyrik itu bersikap ingkar, sambil berkata, ;"t'6rf K V Cj 'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami
memperselattukan Allah'. Berharap diberikan ampunan. Allatr
lalu menutup mulut mereka, membiarkan tangan dan kaki
yang berbicara mengenai perbuatan mereka. Pada saat itulah,
datang harapan mereka untuk dijadikan tanah, 'U5i1i bi
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\r.t Ko;r& {i F;Ji'*,;$' tr lil\ t#i lji{ " oi
hari itu orang-orang l*fi, dan orang-orang yang

mendurhaftai Rasul, ingtn supaya mereka disamaratakan

dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari

Altah) sesuatu kejadian Pun.'"'

9536. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin

Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zttbur

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, bahwa Nafi bin

Al Azraq datang kepada Ibnu Abbas, lalu berkata, "Wahai

Ibnu Abbas, mengenai firman All"1r, \;t{ ';rri'"ti #:i(\tffo;fik-{i F;niA$'5 lilSit#i'Di hari itu

orang-orang l<afir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul,

ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan

merekn tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu

keiadian pun'. Dm ayat, 'a!fi KV q fift 'Demi Allah,

Tuhan kami, tiadalah kami memperselaiukan Allah'. Ibml

Abbas lalu berkata kepadanya, "Aku kira engkau telatr bangkit

dari antara satrabat-sahabatmu." Lalu aku katakan, "Ibnu

Abbas telah menyampaikan kepadaku ayat yang mutasyabih

(samar), jika engkau telah kembali, katakanlatr kepada mereka

bahwa pada Hari Kiamat kelak Allah akan mengumpulkan

manusia pada satu tempat, lalu orang-orang musyrik berkata,

'Sesungguhnya Allatr hanya akan menerima orang-orang yang

telah mengesakan-Nya.' Kemudian mereka berkata, "Ayo

ucapkanlah." Mereka pun lalu ditanya mengenai akidah

mereka, dan mereka menjawab, "Demi Allah, tuhan kami,

kami tidaklatl termasuk orang-orang yang musyrik." Ia

e7. Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/453) dan Ibnu Ami1lah d^lurn Al Muharrir Al
Wajb (2ts5).



Tafstr Ath:Ihafurt

berkata, "Mulut-mulut mereka pun dikunci, dan semua
anggota tubuh mereka diminta untuk berbicara, maka seluruh
anggota fubuh itu pun bersaksi atas kemusyrikan mereka."
Pada waktu itulah mereka berangan-angan untuk menjadi
tanah, padahal tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan
dari Allah.'8

9537. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas. tentans
uv^t, {i {rrtr,w,;s tr Jili tj-;i., 1;t{ 'u$ir,-j- ,4iqt -itl 'b;:&'"Di hari itu orang-orang kafir dan orang-
orang yang mendurhalcai Rasul, ingin supaya mereka
disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat
menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun,', bahwa
maksudnya adalah, "Mereka ingin disamaratakan menjadi
tanatr dengan gunung, dan tanah dengan mereka.,,ee

Penakwilan ayat ini sesuai dengan pendapat yang telah
disampaikan kepada kami oleh Ibnu Abbas: pada hari itu orang-orang
kafir dan orang-orang yang menentang Rasul berangan-angan
seandainya keadaan mereka disamakan dengan tanah, padahal mereka
tidak dapat menyembunyrkan suatu kejadian pun dari Allah.

Seakan-akan mereka berharap agar supaya disamaratakan
dengan tanah, padahal tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah.

Ada juga yang berpendapat, ,,Maksud ayat itu adalah, 'pada
hari itu tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah'.,,

Ibnu Athiyah dzlam Al Muharrir Al rvajiz (2155) danlbnu Jauzi dalamzad Al
Masir (2187).

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al tlajiz (2/55).
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00(D

6 \{tr, f* {fJ i,fr'ri t4r\ \i'i $ tgr; a5\ ql{

& rv"\J;X,F w .* J u$i1 i'bJfi
\A4 if i6 Fs 5 sr$rr'i {4Y G 5 #

{F5A;

'og'ii iy$ fi ' &AtpE W r* | # i\7
e2( fi22
\t e ttt-e

" Hai orcttTg. sv dng y arlg b crimart, i angolnldh l<anw shalat,

sedmrg l<firw dalam l<eadailrJ rnr.abuk, sehingga l<f,trnl

menguti apa yangl<frnw ucafil<mt, (iansdn pulahampiri
rnasjid) sedmtg l<axrru dalan l<eadafrn iurntb, terl<eanali

sel<ndm berlalu saia, hinggali.afiw rnanili. Dart iilcal<flntu
sakit atau sedmtg dalarn rnrsafir auu datmtg dmi tempat

bumrg air atoukaffru telah mertyanhth peremputrt,

knnrudian l<amu tidak mendapat ah, maka bertuy anuwtrilah

l<mru dengan tanah yulgbaik (suci); sa1ulah nutlcmrtu dmt

tanganrrnt Sesunggulmy a Allah Maha P anaaf lagi Maha
PengarnPurt."

(Qs. An,Nisaa' l4k 43')

rakwil firman Atlah: jftii@ili;51 tgt;A51qU
'$F(\# ft {gJ (Hai orang-orung yang beriman,ianganlah

kamu shalat, sedang kanu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu

mengerti apa yang kamu ucaPkan),
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat tersebut, Wtl {$1 qU
"Hai orang-orang yang beriman," adalah orang-orang yang percaya
kepada Allah dan Rasul-Nya.

'2i4fi li.fi j, "Janganlah tramu mendekati shalat,"
merupakan bentukmaksudnya janganfah.kamu shalat. €Sj, ')fG

jarnak dari kalimat btS.
'oJii ( Vfi S "S"hinggo kamu mengerti apa yang kamu

ucapkan," dalam shalat kamu dan mengucapkan apa-apa yang telah
diperintalrkan Allatr kepadamu, atau apa yang telah dianjurkan kepada
pemimpinmu tentang hal-hal yang dicegah atau dilarang untuk
dilakukan.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kata'5- (mabuk)
yang dimaksud dalam firman-Nya, {Sl A1., ,,ji4li \i.;i \
"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.,,

Sebagian berpendapat, "Maksud ayat tersebut adalah mabuk
yang disebabkan oleh minuman."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9538. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan
menceritakan kepada kami dari Atha bin Saib, dari Abi
Abdurratrman, dari Ali, bahwa Ali, Abdurrahman, serta
seorang laki-laki, sedang minum khamer, lalu Abdurrahman
shalat dengan mereka dan membaca, 6b,1ji ({i- 3
"Katakanlah,'Hai orang-orang (r.artr,.,, Hingga bercampur
aduk ayat di dalamnya. Lalu turunlah ayat,, 'zt4)ilir.fr1

-
ru
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€r* 'jrf;'r "Jonganlah kamu shalat, sedang kamu dalam

keadaan mabuk."t@

9539. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin

Al Mintral menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad

menceritakan kepada kami dari Atha bin Saib, dari Abdullatt

bin Habib: Abdunahman bin Auf mengadakan jamuan makan

minum, lalu ia mengajak beberapa orang sahabat Nabi SAW

untuk makan dan minum hingga mabuk, lalu datang waktu

shalat Maghrib, dan mereka memilih Ali sebagai imam. Ali
lalu membaca,

,,^?i c o):4G ;lt ,o't:t\; t1 :t?i ,,s'l;t{Jr 6 U|}

.ii; d, &:E |i* 63".G t:ii

"Katakanlah hai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang

kamu sembah, dan kamu menyembah apa yang aku sembah,

dan aku menyembah apa yang kamu sembah, bagimu

agamamu, bagiku agamaku."

Lalu turunlah ayat ini, f,e iy^\ li,.p * 6t;'"-$ qA-
'bjfi ( 1#' ii €rKi, "Hai orang-orang yang beriman,

janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk,

sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." to'

9540. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

100 . Abu Daud dalam As-Sunan (3671), Al Baihaqi dalam ls-^9azaz (1/389), Ibnu
Athiyah dalanAl Muhanir Al Wajiz (2156), dan Ibnu lavzi dilanZad Al Masir
(2t8e).

. At-Timddzi dalam Tafsir Al Qur'an (3026) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir
(3/es8).
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kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, (iG-
€,Kf klS iit4ti lj.# { rTlr; -t2$I,,uolorans-orans

yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam
keadaan mabuk," bahwa ayat ini furun sebelum minuman
khamer diharamkan. Allah lalu berfirm*, { tfrE A \ qU
€-rKr jtii@i li.fi "Hai orang-orans yang beriman,

janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan
mabuk...."to2

9541. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami,_ ia berkata: Dari Mughirah, dari
Abi Razin, tentang ayat, jiiiiiAiv,ifi rill;AttqU
€r* "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

shalat, sedang kamu dalam l<eadaan mabuk,,, ia berkata,
"Difurunkan ayat ini pada saat mereka sedang minum
khamer."

Ia lalu menambahkan, "Ayat ini turun sebelum diturunkannya
ayat yang mengharamkan khamer.,'ro3

9542. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Mughiratr, dari
Abi Razin, ia berkata: Setelah diturunkan ayat pada surah Al
Baqarah dan An-Nisaa', mereka masih minum khamer, maka
ketika difurunkan ayat pada surah Al Maa'idah, mereka baru
meninggalkan khamer tersebut. rn

9543. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allatr, &L €rKj, :f-,

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/959) dan Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al
Uyun (11489).
Ibnu Jauzi dalarnZad Al Masir (2/89).
Ibid.
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'oJfiC,lfii"Sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga

lramu mengerti apa yang kamu ucapka1," ia berkata,

"Maksudnya adalah, mereka dilarang mengerjakan shalat

dalam keadaan mabuk, kemudian ayat ini dinasakh dengan

ayat pengharaman kharner. " ro5

9544. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

seperti itu.106

9545. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman Allah, €rfu ':rk, if/Ai lj:,fi1 "Jongorlah tramu

shalat, sedang kamu dalam lceadaan mabuk," ia berkata,

"Mereka menghindari mabuk ketika datang waktu shalat.

Kemudian terhapus dengan ayat yang mengharamkan

khamgl.rrloz

9546. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Abi Wail, Abi
Razin, dan Ibratrim, tentang ayat, li.p 7 tllt; t{, qU
€rKf 5i 'r$/Ai "Hai orang-orang yang beriman,

janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk."
Jugaayat, ir4 ";y-qS$ii l;31 J,;6M-
( i,1 c ';e*t 1:45y' ie\- 

-'ggi - uM"r"-t* 
bertanya

kepadamu tentang khamer, dan judi. Kataknnlah, 'Pada
lreduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31959\ dan Al Qurthubi dalatr'Al Jami' li Ahlcam
Al Qar'an (5/201).
Ibid.
Ibid.
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,nanusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."
(Qs. Al Baqaratr l2): 219) Iuga ayat, 6i t4, q'rrri#
W "Kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki

yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar_
benar terdapat tanda (kebesaran Altah) bagi orang yang
memikirkan " (Qs. An-Nahl [16]: 67). Mereka berkata, ,.Ayat

ini turun sebelum diturunkan ayat yang mengharamkan
khamer."rot

9547. [Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Abi Abdurrahman,
ia berkata, "Ali termasuk dalam kelompok sahabat Nabi SAW
yang berada di rumah Abdurrahman bin Auf, lalu mereka
makan, tak lama kemudian didatangkan arak, maka mereka
pun minum khamer tersebut. Pada waktu itu khamer belum
diharamkan. Tak lama kemudian datang waktu shalat, dan
mereka memilih Ali menjadi imam. Ali lalu membaca, ,;a6_j,
6E4ii 'Kotol*nlah, hai orang-orang kafirt,Ali tidak
membaca ayat tersebut dengan semestinya, maka Allah
menurunkan ayat, .f\i iiA; it4li 13;fr 7i;:fi i rTtr; C{, qA
d;{l 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk,."ft@

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah,
"Janganlatr kamu mendekati shalat padatral kamu dalam keadaan
mabuk yang disebabkan oleh tidur.

. Ibnu Jawi dalam Zad Al Masir (2/89).

. Apa yang tertera diantara tanda '[]' tidak terdapat di dalam rnanuskrip yang ada
pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuslsip yang lain
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9548. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Nubaith, dari

Adh-Dhahhak, tentang ayat, {r{.-i, },:\j ',i!4t\ \}:5 7
"Janganlah knmu shalat, sedang lwmu dalam keadaan

mabuk," ia berkata, "Maksud ayat ini tidak ditujukan kepada

orang-orang yang membaca ayat dalam keadaan mabuk karena

khamer, melainkan mabuk yang mengakibatkan tidur."rro

9549. Ahmad bin H azim Al Ghifari menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak,

tentang ayat, yitKi 5; i@l li.# * "Jongonlah kamu

shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk," ia berkata,

"Maksud ayat ini bukanlah mabuk kafena khamer, namun

mabuk karena tidur."rr I

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku adalah

yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Sebelum datang ayat

yang mengharamkan khamer, Allah melarang orang-orang mukmin

agar tidak mendekati shalat dalam keadaan mabuk yang diakibatkan

oleh minuman khamer, dan hal tersebut berdasarkan hadits-hadits

yang jelas dari satrabat-sahabat Rasul SAW, bahwa hal itu merupakan

larangan dari Allah, dan ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang

disebutkan di dalamnya.

Jika ada yang berkata kepada kami, "Bagaimana maksudnya

bisa menjadi demikian, padahal mabuk dalam keadaan tidak sadar,

sama seperti orang grla yang kehilangan akal, padahal engkau (Abu

tto. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/959).t". Ibnu trktsir dalam Tafsir (l/501), cct. Dar Al Fib.
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Ja'far) orang yang mengatakan batrwa orang gila tidak mempunyai
kewajiban lantaran mereka memang tidak paham dengan hal-hal yang
diperintalrkan dan yang dilarang?"

Dikatakan, "Jika mabuk dalam pengertian gila, pasti tidak
dibolehkan adanya perintah atau larangan, akan tetapi mabuk di sini
adalah orang yang mengerti apa yang harus dike{akan atau yang
ditinggalkan, terkecuali minuman tersebut telah memberatkan lidah
dan anggota tubuh, hingga membuatnya hilang kesadaran, sehingga
tidak berdaya membaca bacaan dalam shalat dan batas-batasan yang
wajib dikerjakan saat ia sadar. Jadi, orang mabuk itu benar-benar
mengerti dan tahu dengan apa yang telah diperintahkan dan dilarang,
dan melaksanakan sebagian kewajibannya, namun karena tubuhnya
lemah, mabuk akibat minuman, maka orang mabuk tersebut itu
mengabaikan perintatr-perintah yang ada. Sedangkan orang yang
menjadikan dirinya tidak sadar terhadap apa yang telah dikerjakan dan
apa yang ditinggalkan, maka kondisi itu berpindah dari mabuk
menjadi gila (penyakit gila). Padatral bukan kondisi seperti itu yang
dibicarakan dalam ayat'eiVal\ li'-i I " Janganlah kamu shalat,,,
karena itu adalah gila, namun yang menjadi pembahasan di sini adalatr
keadaan mabuk, seperti yang telah kami terangkan mengenai sifar
sifatnya.

rakwil firman Attah: \J;X cF W * St,€! S;
(langan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub,
terkecuali sehadar berlalu saja" hingga kamu mandi).

Abu Jarfar berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam
menafsirkan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat, "Maksud ayat tersebut adalatr,

'Janganlatr kamu mendekati shalat, sedang kamu dalam keadaan
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mabuk, sampai kamu mengerti apayang kamu katakan, dan janganlah

kamu mendekati masjid dalam keadaan junub'. Ayat, W * Jt,
'Terkecuali sekndar berlalu saja', maksudnya adalatr, kecuali orang-

orang yang hanya melewati jalan (musafir), \ffi $L lrtngg, kamu

mandi."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9550. Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Mujliz, dai Ibnu Abbas,

tenang ayat )ai" e;)o $t €i7; "Jangan pula hampiri
masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali

sekadar berlalu saja," ia berkata, "Maksudnya adalah orang

yang sedang melakukan perjalanan (musafir)."

Ibnu Al Mutsannaberkata, "Sedang dalam perjalanan."I!2

9551. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari bapalmya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, W * $tCj*; "Jangan pula hampiri masjid,

sedang knmu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu
saja," ia berkata, "Maksudnya adalah, tJanganlah kamu

mendekati shalat, padahal kamu sedang dalam keadaan junub.

Apabila kamu mendapatkan air, mandilatr dengan air tersebut,

"2. Al Mawardi dalam An-Nuktt wa Al Uyun (11490) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tanzil (217 2).



namun apabila tidak mendapatkanny4 maka
kamu unfuk menyapu dengan tanahr."rr3

7ddrirAth{hatut

aku bolehkan

9552. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Laila, dari Al Minhal,
dari Ibad bin Abdullah, --dari Zrt-, dari Ali RA, tentang

ayat, say' e;!o {l qji 7j "longon pula hampiri masiid,

sedang kanu dalam lceadaan junub,terkcanali sekadar berlalu
saja," ia berkata, "Makzudnya adalab kecuali orang-orang

yang berada dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air,

dibolehkan unttrk bertayamum."ila

9553. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurralman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Salim Al Affhas, dari Said bin
Jubair, tentang aya\ ,W qy $$i7; uJangan pula
hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub,
terlcecuali selcadar berlalu saja," ia bertata "Maksudnya
adalah orang yang sedang melakukan pe,rjalanan."u5

9554. ...ia berkata: [Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami,
Hamad bin Salamah me,lrceritakan kepada kami dari Qais bin
Sa'adah, dari Mujahid, riwayat yang samaltt6

9555. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam

Al Mauardi daJram An-Nukat tw Al Uyn (U490) datr Ib,nu Jauzi dalam ?ad Al
Masir(2190).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31959-960).
Ibid.
Apa yang tertera diantara tanda "[" tidak tcrdryat di dalam manuqkrip yang ada
pada kami, dao l<ami rneirdapattem!'a {ari naqlrrh rmnuskip yang lain

I t3.

Il{
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abi Mujalz, dari

Ibnu Abbas, riwayat yang sama.'r?

9556. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Anbisah, dari

Abi Laila, dari Al Minhal bin Amr, dari Ibad bin Abdullah,

dari Ali RA, ia berkata, "Ayat ini diturunkan pada saat berada

dalam perjalanan, W oly $Vqitr'2'Jongon pula hampiri

masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali

selradar berlalu saia'. pl itb Ntinyaseorang musafir yang

tidak mendapatkan air, maka dibolehkan baginya untuk

betrtayamum."llE

9557. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Harun menceritakan kepada kami dari Ibnu Mujatrid, dari

bapaknya, tentang ayat, W * J$3,11; "Jangan pula
hampii masjid, sedang kamu dalam keadaan junub,terkecuali

sekadar berlalu saja," ia berkata, "Seorang musafir apabila

sedang junub dan tidak mendapatkan air, dibolehkan untuk

bertayamum, lalu melaksanakan shalat."r re

9558. AI Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq merrberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada kami dari Qatadah, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, c2y. $$i1;
W 

$Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam

keadaan junub, terkeanali sekadar berlalu saja," ia berkata,

'Maksudnya adalah seorang lald-lald yang berada dalam

Al Mawardi dalam An-Mthat wa Al Uyun (ll490) d8n Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (Y1 2).
lbml Jauzi dllanZa,d Al Masir (219O).

Ibid.

lrt
u9
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perjalanan, lalu melakukan junub, kerrudian bertayamum, dan

shalat."l20

9559. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang ayat, ++? q)o Jt qi$', "Jrngon pula hampiri

masjid) sedang kamu dalam lceadaan junub, terkecuali

sekadar berlalu saja," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-

orang yang bepergian dan tidak menemukan air, lalu

bertayamum dengan tanatr yang suci, mereka yang tidak

menemukan air yang cukup untuk mandi."r2r

9560. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritahan kepada kmli dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, aari ffu3ahid, te,ntang ayat, ,y* * $yf-i 7;
'langan pula hampiri masjid, sedang kannu dalam keadaan

junub, terkeanali sekadar berlalu saja," ia berkata,

"Maksudnya adalah para musiafir yang tidak mendapatkan

ait."tzz

9561. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepadaku dari Mus'ir, dari Bakir bin Al Akhnas,

dari Hasan bin Muslim, me,ngenai ayat, )ai" * $VC47;
"Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan

junub, terkcanali sekadar berlalu saja," ia berkata,

Abdurrazzaq dalam Tafsir ( l/460)
Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al Uytn Qla9$ daa Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2190).
Ibid.
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'Dibolehkan bertayamum hanya pada musafir yang tidak
meNrdapatkan air."r23

9562. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari
Hakim, tentang ayat, W * $t Ci{', "Joogon pula
hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub,
terkectmli sekadar berlalu saja," ia berkata, "Maksudnya
adalah musafir yang melakukan junub, lalu tidak mendapatkan

air, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum."r2a

9563. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak memberitatrukan kepada kami dari Sufyan, dari
Salim AI Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dari Manshur, dari
Hakinn" te,ntang ayat, ,W qy Jt qiSj,,Jongon pula
lumpiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub,
tqkcauli sekadar berlalu saja," keduanya berkata,
'Maksudnya adalah seorang musafir yang sedang junub dan

tidak me,ndapatkan air, lalu ia bertayamum, kemudian
shalat."rzt

95il. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepadakami dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat, Tj
,)r* * {t'#; "Jangan pula hampiri masiid, sedang

Al Itlexmdi &Iam An-Miut wa Al Uyn gla\ dargan dari Al
ILsm.
Al Begh.yi iblnMa'alim At-Tanzil (U72) daalbnu Jauzi dalan?ad Al Masir
Qm).
Ibid-

rzt.

tu.
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lrnmu dalam kcadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja,"
ia berkata, "Hanya orang-orang yang bepergian (musafir)."r26

9565. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan
kepada kami dari Manshur, dari Hakim, riwayat yang sama.'r,

9566. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullatr bin Katsir, ia
berkata, "Kami mendengar ayat ini pada saat berada dalam
perjalanan."r2s

9567. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq
tentang ayat, W \q{o {t qji $j ,,Jongon pula hampiri
masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terlcecuali
selcadar berlalu saja," "Maksudnya adalah seorang musafir
yang tidak mendapatkan air dan seharusnya bertayamum
untuk shalat, kernudian ia bertayamum dan shalat."

Ibnu Zaid berkata, "Ayahku yang mengatakan hal ini."r2e

Pendapat yang lain menyatakan bahwa maknanya adalah:
"Janganlah kamu mendekati ternpat yang digunakan orang mukmin
untuk shalat jika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar atas
apa yang kamu katakan. Juga, janganlatl kamu mendekati ternpat

126. rbnu Athiyah dala^ Al Muharir Al wajb (us7) dan Al Baghawi .ralom
M a' alim At-Taruil (2fl 2).

'". Ibnu Amiyah dalamal Muharrir Al wajiz (2t57) danlbnu Jauzi darantud Al

"'. fff i#fo%arr Tafsir (Tafsir surah An-Nisaa. ayat 43).t2'. Al Mawardi dabmAn-Nukat wa Al uyun (ll4go) ar" n"u Jauzi daram zad Al
Masir(2190).
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shalat tersebut dalam keadaan junub, sampai kamu mandi, kecuali

hanya sekadar lewat. Jadi, pada intinya, maksudnya adalatr, hanya

sekadar lewat, agar dapat keluar dari ternpat tersebut.

Orang-orang yang mengusung pendapat ini mengatakan,

"(Kata) "shalat" disini menempati kedudukan 'tempat shalat dan

masjid", karena pada saat itu kaum muslimin senantiasa melakukan

shalat secara berjamaatr di tempat shalat (masjid) dan tidak ada yang

tertinggal, maka cukup diungkapkan dengan kata "shalat" sebagai

pengganti dari "tempat shalat dan masjid".

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9568. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada kami dari Abdul Karim Al
Jani, dari Abi LJbaidah bin Abdullah, dari bapaknya, tentang

ayat S"{. a;p {l qji 7i "Jonson pula hampiri masiid,

sedang kamu dalam keadaan junub, terkcanali sekadar berlalu

saja," ia berkata "Maksudnya adalah orang yang lewat dalam

masjid."t3o

9569. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Musa menceritakan kepada kami dari Abi Ja'far

Ar-Razi, dari Zatd bin Aslam, dari Ibnu Yasar, dari Ibnu

Abbas, me,ngenai firman-Nya , ,W oly S$i$j "Jongon
pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan iunub,
terkeanali sekadar berlalu saja," ia berkata, "Maksudnya

adalalL Tanganlatr kamu mendekati masji4 kecuali masjid itu

'r. Abdurrazzaq dalam Tafsir (l/460)
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hanya dijadikan jalan untuk kamu lewati, dan tidak dibolehkan
untuk duduk di dalamnya'."r3r

9570. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz
bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Sa'id mengenai
orang yang junub yang memasuki masjid hanya untuk lewat,
ia hanya berdiri dan tidak pernatr duduk, juga tidak berwudhu.
Maka dia pun mernbacakan firman /Jllah, ,rG Str(i 7;
W "Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam
lreadaan junub, terkecttali sekadar berlalu saja."t32

9571. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun
menceritakan kepada kami dari Natrsyal, dari Adh-Dhahhak,
dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Tidak ada larangan untuk orang-
orang yang haid dan junub unhrk berjalan melewati masjid
selama keduanya tidak duduk di dalam masjid."t33

9572. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zubair
memberitahukan kepada kami dari Jabir, ia berkata, "salatr
seorang di antara kami sedang junub, lalu berjalan melewati
masjid, dan hal itu dibolehkan."r34

9573. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari eatadatr,

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/960) dan Ibnu Jauzi ddan Zad Al Masir
(2te0).
Ibid.
Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al lJyun (11490) dan Ibnu Jauzi dalam zad Ar
Masir (2190)
Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (l/135) dengan lafazh yang serupa, dan Al
Mawardi dalanAn-Nulut wa Al Uyun (11490) dengan lafazb" i-g.iri!;!:
Seorang yang sedang junub tidak boleh mendekati teryat shalat, baik masjid
maupun tenpat lainnya, ftssrrali sekadar lewat saja.

l3l.

t32

133'

134.
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dari Al Hasan, tentang firman-Nya, W * $V(i{i
"Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan

junub, terkecuali sekadar berlalu saja," ia berkata, "Orang

yang sedang junub berjalan melewati masjid, namun tidak

duduk di dalamnya.""5

9574. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan

kepada kami, semuanya berkata: Sufyan menceritakan kepada

kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allall, 71

W * {t'lji "Jangan pula hampiri masiid, sedang

lramu dalam keadaan junub, terkeanali sekadar berlalu saja,"
ia berkata,'"Tidak adajalan lain kecuali masjid."'3u

9575. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ghassan

Malik bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,

tentang firman Allatr, W * {l qJi trj "Jongon puta

hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub,

terkccuali sekadar berlalu saja," ia berkata, "Apabila sudah

tidak ada jalan lain lagi, maka orang yang sedang junub boleh

melewati masjid."ts'

9576. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

me,nceritalcan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim seperti

itu.13.

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/960) dan lbnu Jauzi dalam tud Al Masir
(u9o).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Syafu ah dalam Mushannaf (l I 13 5).

r35
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9577. Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik
menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, ia
berkat4 "Orang yang junub hanya boleh melewati masjid dan

tidak boleh duduk di dalamnya. Allah berfirman, Jt LiT;
W * 'Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam

keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja'."t3e

9578. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syraik dari Abdul
Karim, dari Abi Ubaidah, riwayat yang sama.ro

9579. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Sammalq dari Ilaimatr, riwayat yang sama.'or

9580. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani
menceritakan kepada kami, ia berkata: $uraik menceritakan

kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari Abi Dhuha,

riwayat yang sama.ra2

9581. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Harun
menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Al Hasan, ia
berkata, "Tidak ada halangan bagi orang-orang yang haid dan
junub untuk berjalan melewati masjid, rurmun tidak boleh

duduk di dalamnya."ra3

9582. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Sa'i4 dari Az-Zuhri,

Ibnu Janzi daJtmZad Al Masir AMD.
Ibnu Abi Hatim dalam Taftir (3/960).
Ibnu Abi Syaibah dalam Muhannaf (l I 135).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31960) dan lb,m Jauzi dalem fud Al Masir
(ueo).
Ibid.
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ia berkata "Diberikan keringanan bagi orang yang junub

untuk berjalan di dalam masjid (hanya sekadar lewat)."re

9583. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Yazid bin Abi Habib menceritakan

kepadaku, mengenai firman-Nya, W qy JtrUi 7;
"Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan

junub, terkecuali sekndar berlalu saia," (ia berkata),

"Beberapa laki-laki Anshar sedang berada di depan pintu

masjid, padahal mereka sedang junub dan tidak mempunyai

air, maka mbreka ingin mencari air, tetapi jalan yang bisa

dilewati hanya melalui masjid, maka Allah menurunkan

ayat, !ai. a;-|!o {l q.ji {j'Jongoo pula hampiri masjid,

sedang kamu dalam keadaaniunub, terkecuali sekadar berlalu

saja'. "ras

9584. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak memberitatrukan kepada kami dari Syu'batr, dari

Hamad, dari Ibratrim, tentang firman Allah, qy Stqil;
.l-i "Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalamY-,

keadaan junub, terkeanali sekadar berlalu saja," ia berkata,

"Jika tidak ada jalan lain, barulah dibolehkan melewati

masjid."16

9585. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Mujahid, dari bapaknya,

Al Mawardi dalurnAn-Nulcat wa Al UW (l/490) dan Ibnu lauzi dalam Zad Al
Masir (2190).

rtt. lbnu Athiyah dalaa At Muharrir Al Wajb Qt57) d^n Al Qrrthubi dalarn At
Jami'Al Ahkam Al Qur'an (5217).

'*. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/960).
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bahwa orang yang sedang junub tidak boleh berjalan melewati

dalam masjid yang dijadikan jalanan.ttT

Abu Ja'far berkata: Meirurutku pendapat yang benar yaitu

yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr hanya untuk melewati

jalan di dalamnya, karena hal tersebut telatr dijelaskan pada hukum

tentang musafir bila tidak air dan dia sedang junub, pada ayat, 3o$igvt e i$:'trs 5 t;)"'-,U Fifr G I # i9 I {hi
61 6*il;':{r "'Dan 

jika kamu sakit atau sedang-dalam musafir
.)-.J

atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh

perempuan, lcemudian lwmu tidak mendapat air, maka

bertayamumlah lamu dengan tanah yang baik (suci)."

Jika yang dimaksud ayat tersebut adalah musafir, maka tidak

mungkin penyebutannya di ulang pada ayat ifi, 6# & o$ "Dan

jilra lramu sakit," kare,na maknanya sudatr dapat dimengerti.

Telah berlalu penyebutan hihnatrrya pada sebelum ayat ini.

Jika demikian, maka penafsiran ayat ini adalatl, "Wahai orang-

orang beriman, janganlatr kamu mendekati masjid yang di dalamnya

digrurakan untuk shalat, sampai kamu mengetatrui apa yang telatt

kamu katakan. Jangan pula kamu mendekatinya dalam keadaan junub,

kecuali sekadar lewat."

Kata JIJ| iyt maksudnya orang yang melewatinya hanya

sekali.

Dikatakan, *r{ku telah melewati jalan ini, maka itu artinya alcu

menyeberanginya hanya sekali."

Sebagian lagi menyatakan batrwa ungkapan, "Fulan telah

menyeberangi sungai." Artinya ia telatr menyeberangnya

melewatinya."

t17. Ibid.
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Sebagian lagi mengatakan, "Seekor unta yang kuat dalam

melakukan perjalanan disebut "'abra asfar" lantaran kekuatannya

dalam menempuh perj alanan."

rakwit lirman Altah: Fr33G5#&5ar iK"V
blili U (Dan iika kamu sakit atau sedan[ dalam musqfir atau

datang dari tempat buang air).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, gfi/ & o$ "Dan jika
kamu sakit," adalah luka atau bisul, padahal kamu sedang dalam

keadaanjunub.

. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9586. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Munabbih Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Al Munabbih Al Fadhl bin Sulaim menceritakan kepada kami
dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Mas'ud, tentang firman Allah,

# e 5 {# i oV "Dan jikn kamu sakit atau sedang

dalam musafir," ia berkata, "Orang sakit yang mendapat

keringanan untuk bertayamum adalatr orang menderita patah

tulang dan yang terluka, apabila mereka mengalami jinabat

maka ia boleh mandi dan tidak meliputi bagran yang patatr

tulangnya, dan yang terluka tidak meliputi bagian lukanya,

kecuali apabila lukanya ringan."'nt

9587. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishak bin Yusuf Al Azraq menceritakan ke,pada kami

rt8. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/960).
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dari Syarik, dari Isma'il As-Suddi, dari Abi Malik, tentang

ayat ini, # e 5 # & oV "Dan jika kamu sakit atau
sedang dalam musafir, " ia berkat4 "Ayat ini diperunfukkan
bagi orang-orang yang sakit bernanatr apabila ia mandi takut
lukanya terkena air, lalu tidak mandi. Oleh karena itu,
diberikan keringanan untuknya dengan be,rtayamum."rae

9588. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhl menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, 6 & oV "Dan jilca kamu sakit," bahwa

maksud dai "sakit " adalah luka yang tidak boleh terkena air,

dan jika luka tersebut terkena air maka ditakutkan akan

membahayakan jiwa si penderita. Oleh karena itu, dibolehkan
bagrnya untuk bertayamum dengan me,nggunakan tanatr yang

baik (suci).rso

9589. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada-kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari

Qatadatr, dari Uzwatr, dari Said bin Jubair, tentang firman-
Nya, gS io$"Dan jika kamu sakit," ia berkata, "Apabila
ia mempunyai luka atau "korengan" maka dibolehkan bagrnya

untuk bertayamum."I5l

9590. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari
Ibrahim, te,ntang ayat, gfi &ofi*Dan jika kamu sakit," ia
berkata, "Maksudn5a adalah luka yang ada di tangan."t52

Ibid.
Ibid.
Al Qurth$i dalamAl Jami' Al Attlcorn Al Qur'an (smq.
Ibnu Abi Hatim dalarn Ta&ir (31960) dan lblnr Jauzi dalarn 7ad Al Masir
(uer).

la9

l5{t
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t52
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9591. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

me,nceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari

Ibrahim, tentang ayat, 7$/ ioV "Dan jika knmu sakit," ia
berkat4'Maksudnya adalah luka yang ada di tangan."r53

9592. 16ns flrrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

me,nceritakan kepada kami dari Amr, dari Jubair, dari Adh-

Dhahhak, ia berkata, "Orang sakit yang takut terkena air, lalu

bertayarnum. Allah berfirman, ,5 e J 6; $ o$ 'oon
jika kamu sakit atau sedang dalam musafir'."tso

9593. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifirh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang ayat, # iK o$ "Dan jika kamu sahit," bahwa

maksud dari "sakit" adalah seorang laki-laki yang terkena

penyakit luka bernanatr atau cacar, takut dirinya terkena air,

kff€na itu akan menyakitinya. Oleh karena itu, ia boleh

bertayarrum dengan tanah yang suci, seperti tayamum yang

dilakukan musafir apabila tidak mendapatkan air.t55

9594. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz
bin Hiqnm menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

menceritakan kepadaku dari Qatadatr, dari Ashim
{alrsrdoya Al Ahwal-, dari Asy-Sya'bi, batrwa ia perna}r

ditmya tentang orang yang menderita penyakit cacar

kemudim junub? Ia menjawab, "Ayat ini berlaku untuk orang

tef,scbut"rs

Ibid-
Ibid.
Ibru Abi Ihtim dal"m Tafsir (3/960) dan As-Suyuthi d^l^n Ad-Durr Al

153

r5{

155.

Mu$w(Ul6).t$. Ibid.
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Ada juga yang berpendapat berdasarkan riwayat b€rikut ini,

9595. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, .,-77 {F 5 t# 3 o$ "Dan jika lcamu sakit
atau sedang dilam musafir," lj#{61t34 Fi"Kemudian
lramu tidak mendapat air, makn benayamumlah lmmu," ia
berkata, "Maksudnya adalah orang salcit yang tidak ada

seorang pun me,lnbawakan air, tidak marnpu mengambil air,
tidak berdaya, dan tidak ada pelayan atau penolong yang

membawakan air untuknya Apabila ia tidak berdaya untuk
memperoleh air dan tidak ada seorang pun yang membawakan

air unhrkny4 maka ia dihanrskan bertayamum dan shalat

apabila telatr datang waktu shalat."

Ibnu Zaid berkata, "Ini se,mua perkataan Bapakku. Apabila ia
tidak berdaya untuk me,ndryatkan air dan tidak ada seorang

pun yang membawnkan air untukny4 maka janganlah ia
me'ninggalkan shalat, karena dia termasuk musafir yang

diberikan maaf."rt7

Abu Ja'far berketa: Jadi, p€naktritan ayat tersebut adalaln"

"Jika kamu mengalami luka be,rnanalU bizul, cacar, atau sakit yang
membuatnu tidak mampu mandi jrmub, padahal kamu bukan seorang
musafir, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan suci.,'

Firman-Nya: ,77 {F J "Atou sdang dalam mwafir,,,
maksudnya adalalu "Jika kamu bepergian dan b€nar-banar dalam
keadaan junub, maka bertaymumlah dengm debu yang baik dan
suci."

t57. As-Suynthi dalmAd-Durr At M@rBw (U166'), den 1;6g ada seorang prm ),ang
melryuatkam1la.
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Firman Allah, yi{ift'i &33 i'G ! "Atou datang dari
tempat buang air," maksudnya adalah, "Salah seorang di antara kamu

datang dari tempat buang air dan telah menyelesaikan hajatnya, serta

benar-benar seorang musafir, maka hendaklatr ia juga bertayamum."

Kata Jaj.t.lJl artinya lembatr atau tempat-tempat yang luas,

kemudian dijadikan istilah untuk "buang air besar" karena bangsa

Arab lebih suka membuang hajatnya (buang air besar) di tempat-

tempat seperti itu, maka ungkapan tersebut menjadi terbiasa diantara

mereka.

Dikatakan bagi tiap-tiap orang yang suka menunaikan hajatnya

di kebun atau ladang, di tanah mana saja sekiranya ia bisa menunaikan

hajatrya tersebut, ia bisa dikatakan bltA. Fulan datang dari tempat

buang air. Maksudnya adalah buang air di tanah.

Disebutkan dari Mujatrid, ia berkata, "Tempat buang air itu
adalah lembah."

9596. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang ayat, $i{ifi U & fr 'X4 5 "Atau datang dari
tempat buang air," iaberkata, "Al ghait adalah lembah."r58

Takwil firman Allah: it('.iti F fi 1,ltou kamu tel.ah

menyentuh perempaan).

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah menyentuh istri
dengan tangan.

Itt. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/961).
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Para ahli tafsir berbeda peldapat tentang maksud kata al-lamsu
pada firman Allah, il4i F j "Atou kamu telah menyentuh

perempuan."

Sebagian dari mereka berpendapat batrwa yang dimaksud
dengan kata itu adalah "Jima'lhubungan intim".

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9597. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin 7ai' me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Abi Bisyr, dari Sa'id
bin Jabir, ia berkat4 'Mereka me,nyebutkan perihal kata al
lamsu."

Sebagian komunitas budak menyatakano (Bukan jima."

Sebagian komunitas Arab berpendryat, "Al-lamsu adalah
jima."

Sa'id bin Jubair berkata: Aku mendatangi Ibnu Abbas dan aku
katakan, "Sesungguhnya manusia dari komunitas budak dan Arab
sedang berselisih pendapat mengenai maksud kata al-lamsu.
Komunitas budak menyatakan, Maksudnya bukan jima, sedangkan

komunitas Arab berkat4 Maksudnya jimaJ'Ibnu Abbas lalu bertanya,
"Kamu berada di mana di antara dua komunitas tersebut?" Aku
menjawab, "rqku berada dalam komunitas budak." Ibnu Abbas lalu
berkata, "Komunitas budak yang kalah. Sesrmgguhnya kata al-lamsu,
dan mubasyarall bermakra jima, hanya saja Allah mengistilahkan
sesuatu sesuai yang kehendaki-Nya."t"

'se. Ibnu Abdul Bar d^lm At-Tan hid (2ltl75) dao Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir
(3/e6l).
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9598. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abi Qais, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, seperti itu.'60

9599. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abi Ishak, ia

berkata: Aku mendengu Sa'id bin Jubair mendapat berita dari

Ibnu Abbas tentang ayat, il:,:i F J"Atou kamu telah

menyentuh perempuan," ia berkata, "Maksudnya adalah

jima."t6l

9600. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab

bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata: Aku, Atha, dan Ubaid bin Amir, berbeda pendapat

tentang ayat, 44i F J "Ato, lcamu telah menyentuh

perempuan " Ubaid bin Amir berkata, "Maksud ayat ini
adalatr jima." Sedangkan aku dan Atha memaknai ayat ini
dengan sentuhan. Sa'id bin Jubair berkata, "Kami datang

menemui Ibnu Abbas, lalu menanyakan hal tersebut

kepadanya. Ibnu Abbas kemudian berkata, "Komunitas budak

dikalatrkan oleh komunitas Arab, karena yang benar adalatr

t60

l6t
. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31961).
. IIR. Al Bulfiari dalam Tafsir Al Qur'an perrbahasan rnengenai ayal

irtJ n dl 'j,|fi13 " Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu ) .

Secara mauquf terhadap Ibnu Abbas, dengan lafa"h' []cJt2: jima), dan dengan

lafazh dan isnadnya Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf(lll53).
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jima. Akan tetapi, Allah meng-hnalcfr-kannya dengan yang

lain dan enggan menyebutkan yang sebenamya."r62

9601. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Ikrimah, dari

Said bin Jubair, bahwa Atha bin Abi Ribah dan Ubaid bin

Amir berbeda pendapat m,engenai kata iL-1)il. Sa'id bin Jubair

dan Atha berkata, lJylt 65Maksudnya adalah bersentuhan,

bukan jimd' Ubaid berkata, "Maksudnya adalah nikah."

Mereka lalu pergi menemui Ibnu Abbas, dan bertanya. Ibnu

Abbas kemudian menjawab, "Komunitas bu$15 yang salatr,

dan yang benar adalah komunitas Arab. a-Jylt maksudnya

nikah. Akan tetapi, 4llah enggan menyebutkannya lalu

,n"rrgi,

9602. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah,

ia berkata: Sa'id bin Jubair, Atha, dan Ubaid bin Amir
berkumpul, menyebutkan seperti itu. r*

9603. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Utsamah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, ia berkata: Sa'id bin Jubair dan Atha berkata

mengenai ,ni .rQt yaitu menyentuh dengan tangan. Ubaid

bin Amir berkata, "Maksudnya adalah jima)' Mereka lalu

keluar untuk menernui Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas

162. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/961), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyn
(ll49t), dan Al Baghawai daJarnMa'alim At-Taruil (2/74).

163. Abdurrazza q dalam Mus hannaf (l I 13 4).
rn. Ibnu Abi HatimdalamTafsir (3/961), Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Uyun

(ll49l), dan Ibnu lauzi dzlam tud Al Masir (2192).
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menyatakan,

en8gan me4
165

benar. han'

dan mengistilahkann

9604. Abu Kuraib dan Yaqub bin Ibratrim menceritakan kepada

kami, ia berkata: [Ismatl bin Ibratrim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ktralid Al Hadzdza menceritakan kepada

kami dari Ikrimah, ia berkata:]'* Ibnu Abbas berkata, "Kata

";ilr 
artinYa i ima'"t67

9605. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah
dan Abdul Watrhab menceritakan kepada kami dari Khalid,
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, seperti itu.r68

9606. Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr
menceritakan kepada kami dari Sa'id ibnu Jabir, dari Ibnu
Abbas, ia berkat4 *Malcna aIat,'r',;;Cti ,A i-jilt aaaW
jima. dengan saja

yang Dia kehendaki."r@

9607. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishak Al Azraq menceritakan kepada kami dari
Su$an, dari Ashim Al Ahwal, dari Bakar bin Abdullah, dari
Ibnu Abbas, ia berkata, 'Makna q:X[aa abh jima. Akan

r65

t66
rbid.
Apa yang tertera diantara tanda "[]" tidak terdapat di dalam nranuskrip yang ada
pada kami, dan karni mendapatkannya dari naskah manustrip yang lain
Al Baihaqi dalarl Al Kubra (71424), Abdurrazzaq dalan Mushannaf ((l/134'l,,
Ibnu Abi Syaibah dzlam Mushannaf (lll53'1, dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir
(3/e6l).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31961), Al Mawardi dalanAn-Nulut wa Al Uyn
(ll49l), dan Ibnu latrzi dalamZad Al Masir (2192).

l6E

t69
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Igppi, Allah Yang Matra Mulia menyebutkannya dengan apa
saja yang Dia kehendaki."tzo

9608. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada
kami dari Sufyan, dari Ashim, dari Bakar bin Abdullah, dari
Ibnu Abbas, riwayat yang sama."r

9609. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ja,far bin
Abi Wahsyiah, dari Said bin Jabir, ia berkata, "para budak
dan orang Arab berbeda pendapat.dihadapan pintu rumah lbnu
Abbas mengenai arti kata a*,y'l,tt. Orang Arab berkata,
"Artinya adalatr jima." Sementara itu, paxa budak
mengartikannya dengan sentuhan tangan. Tak lama kemudian
Ibnu Abbas keluar menemui mereka dan berkat4 ..Kalah

komunitas budak, karena arti kata z;:15 adalahjima.,,t72

9610. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud
menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki, dari Sa'id
bin Jubair, ia berkata, "Kami berada di hadapan pintu Ibnu
Abbas," lalu ia moryebutkan riwayat yang sama.,r3

9611. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazidbin Harun menceritakan kepada karni, ia berkata: Daud
memberitatrukan kepada kami dari Sa,id bin Jubair, ia berkatq

't. Ibid.
,rr. Ibid.

'n. Ibid.tr. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3D61), Al Mawadi dala- An-Nutrat wa Al Uyn
(ll49l), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajb (2158).
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"Sekelompok kaum tengah duduk di hadapan pintu rumatr

Ibnu Abbas," lalu menyebutkan riwayat yang sama.rT{

9612. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, #'j
;qi "Atant lamu telah menyentuh perempuan,")a-,,t\Ll

batrwa disini mahsudnya adalatr nikah.r7s

9613. Ibnu Wald menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abdul Malik bin Maisarah, dari Said bin Jubair, ia berkata,

'?ara budak dan kelompok orang Arab berkumpul di depan

pintu masji4 dan Ibnu Abbas tengah berada di serambi

masjid. Para budal< sepakat bahwa ,rti tutu ;liJr di sini

adalah bersentuhan, bukan jima, sedangkan orang Arab

s€pakat bahwa artinya adalah jima. Ibnu Abbas lalu berkata,

Kamu (Ibnu Jubair) berada di komunitas yang mana?' 'Aku
berada di komunitas budak', jawab Ibnu Jubair. Ibnu Abbas

lalu berkata l(amu kalah'."r76

9614. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Abi Ishak, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkate (Kata 
!.:Ut di sini

atlityajilna."tn

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibru Abi Ilatim dalam Tafsir (3D61), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uytn
(l/491), Ibru Aftiyah dzlzmAl Muharrir Al Wajiz (2158), dan Ibnu Jauzi dalam
74d Al Ma{r(21Y2).
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9615. Diriwayatkan pula oleh sufyan dari Ashim, dari Bakar, dari
Ibnu Abbas, seperti itu.r78

9616. Ibnu waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh
menceritakan kepada kami dari Hubaib, dari sa'id, dari Ibnu
Abbag, ia berkata, "Jirna."t?e

9617. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik
menceritakan kepada kami dari zuhair, dari Khashie dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.rso

9618. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ja'far bin Iyas, dari
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, batrwa maksud ayat i
4a! F "Atant lcamu telah menyentuh perempuan,, adalah

jima.tEr

9619- Ibnu waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritekan kepadaku dari Suffan, dari Asy,ats, dari Asy_
Sya'bi, dari Ali Rd ia berkata, $Jima.,,tsz

9620. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A,la
menceritrkan kepada kami dari yunus, dari Al Hasan, ia
berkat4'Maksudnya jima. "ta3

9621. Ibnu waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Malik
menceritakan kepada kami dari Khashif ia berkata: Aku
bertanya kepada Mujatrid, lalu ia menjawab seperti itu.rsr

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Slaibah drlrm Mushannaf (t/l 53).
Ibnu Abi Hatim dahm Taftir (3/961), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun
(lief), nnu Afriy"h dalamAl Muhanir Ar wajb (2t58),dan Ibnu Jarzi dalam
tud Al Masir(zlY2).

t7t
t79

It0
Itr
It2

l8:1.
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9622. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr dan Hasan, keduanya

berkat4 "MakSudnya menggauli isf i."rE5

Sebagian yang lain berpendapat, 'Maksudnya adalatr setiap

sentuhan yang dilakukan dengan tangan atau anggota tubuh lainnya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9623. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syr'bah menceritakan kepada kami dari Makhariq,

dari Thariq bin Syihab, dari Abdullatr, ia mengatakan sesuatu

mengenal arti #)t.l'Jl, "Bu!?nir.o.*

9624. Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhamrnad bin fa'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal,

dari Abi Ubaidah, dari Abdullatr -atau 
dari Abi Ubaidah

Manshur yang ragu-, ia berkata, "Ciuman termasuk

s€,ntuhan."lt'

9625. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrabman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Maktrariq, dari Thariq, dari

Abdullah ia berkata "iit maksudnya bukan iims:""

tu. Ibid.
r85. Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uytn (l l49l).
t6. Ibid.
r87. Sa'id bin Mashur dalamls-Suzan (41126l).
r88. Al Mawardi dEllsdlrr An-Ntiut wa Al Uyn (ll49l), Al Baghawi dalamMa'alim

At-Taruil (2174), dan Ibnu laluzr dgd,n kd Al Masir (2192).
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9626. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada
Ibnu Aliyatr menceritakan kepada kami dari

kami, ia

Syu'bah,

Mas'ud

berkata:

dari Al
berkata,Mughiratr, dari Ibrahim, ia berkata: Ibnu

";itr 
maksudnya br*an j ima." tte

9627. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Al A'Masy, dari
Ibrahim, dari Abi Ubaidah, dari Abdullatr, ia berkata, ..Ciuman

termasukTr'rza."rs

9628. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fadhil
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari
Abi Ubaidah, dari Abdullatr bin Mas'ud, ia berkata, ..Ciuman

bagran daijima, dan diharuskan berwudhu."Iel

9629. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishak memberitahukan kepada kami dari Syarik, dari
Al A'Masy, dari Ibratrim, dari Abi Ubaidah, dari Abdullah bin
Mas'ud, seperti itu.t'2

9630. Ahmad bin ubdah Adh-Dhibbi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Salim bin Akhdhar memberitatrukan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Aun memberitahukan kepada kami dari
Muhammad ia berkata: Aku bertanya kepada Abi Llbaidatr
tentang firman Allah, itAi 'i:3 J ,,Ato, lcamu telah
menyentuh perempuan." li r5u u"r["t" iru*uir memberi

Ibid.
Al Baihaqi dalam ls-snnan (lll24) dan Ad-Daraquthni daran As-sunan
(t/t4s).
Ad-Daraquthni dilen As-Sunan (l t 145).
Al Mawardi Ail*n An-Nukat wa Al uyun Qlag\, AI Baghawi dalamMa'alim
At-Tanzil (2n4), dan lbnu Jauzidaltmkd Al Masir (2t92).
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isyarat de,ngan tangannya seperti ini) 
-Salim 

menceritakan

kepadanya- "Abu Abdullah memperlihatkan kepada kami hal

tersebut," lalu ia menggenggam, menyafukan j ari j arinya.'e3

9631. Ya'kub dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Salmatr

bin Alqamah, dari Muhammad, ia berkata: Aku bertanya

kepada Llbaidah tentang firman Allah, i(-,i! F J "Atou
lramu telah menyentuh perempuan, " ia lalu mengisyaratkan

kepada tangannya, maka aku pun mengertitq tanpa harus

bertanya lebih lanjut. res

9632. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Mereka

menyebutkan ketika Muhammad menyentuh kemaluan, dan

aku mengira mereka menyebutkan apa yang telah dikatakan

oleh Ibnu Umar pada hal iru, lalu Muhammad berkata, "r{ku
berkata kepada lJbaidah tentang firman-Nya, i(-Jr!'FS f
'Atau kamu telah menyentuh perempuanl ia lalu berkata

dengan menggunakan tangannya." Dengan tangan, seolatr-olah

ia sedang mengarnbil sesuatu, lalu digenggam dalam

g€,nggaman tangannya. t%

9633. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
memberitahukan kepada kami dari Muhammad, ia berkata:

LJbaidah berkatq "Me,nye,lrtuh dengan tangan."reT

Ibnu Abi HatimdalamTafsir (3/961) dari Muhamad.
fata i+ altq1n tji.i fit, aku rcngcrti . Litrrt Al- Lis an, enti; (5i,).

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/961), Al Bagbawai datan Ma'alim At-Taruil
(2nq, dan Ibnu Ja$?i dalan 7td Al Masir (2192).

rbid.
rbid.

t93

l9'l

t95.
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9634. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Muhammad, ia

berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah te,ntang ayat ini, ';
i:qi 75'Atau kamu telah menyentuh perempuan', ialalu
berkata dengan isyarat tangan, ia menyatukan jari-jarinya

hingga aku tahu dan mengerti maksudnya."r'8

9635. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, Abdullah bin

Umar memberitahukan kepadaku dari Nafi, batrwa Ibnu Umar

berwudhu setelah mencium istrinya, dan menurutnya

diharuskan berwudhu setelah berciuman. Lalu berkata,

"Ciuman itu bagian daijima."te

9636. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Yazid merrberitahukan kepada kami

dari Isma'il, dari Amir, ia berkata, "Kata i;>tj,ir tiart
termasukjima."2N

9637. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahal bin
Muhriz menceritakan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata,

"Sentuhan yang mengandung nafsu mernbatalkan wudhu."2ol

9638. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

Aliyah me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syr'batr

Ibid.
Ibid.
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (ll49l) &n Ibnu lasi dnlarn 7,ad Al
Masir (2192\.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/961) dan Ibnu Aftiyah dzlamAl Muhanir Al
Wajiz (21s8\.

t96

t99
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menceritakan kepada kami dari Al Hakim dan Hamad,
keduanya berkata,'Menyentuh tidak termastk j ima."2o2

9639. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Atha, ia berkata,
..Kata''r;arilt, Bt;;;arr i im a.-ro,

9640. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh
menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Asya'gi, 9"7
sahabat Abdullatr, dari Abdullatr, ia berkata, "Kata a--.:>tLtt

bukanjima."2u

9641. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari. Bayan, dari Amir, dari
Abdullatr, ia berkata,"Kata i.-ryl,tt btkanjima."zos

9642. [Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
me,nceritakan kepadaku dari bapalaryq dari Manshur, dari
Ibrahim, dari Abdullah seperti itu],,* ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dari
Abdullah, riwayat yang sama.2o7

9643. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku
menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Mughiratr, dari
Ibrahim, dari Abdullatr, riwayat yang sama.208

202

20!
. Ibnu lavi dzlan 7ad Al Masir (2192).
. Al Mawardi dal^n An-Nukat wa Al uytn (ll49l) dan Ibnu Jauzi dalam zad Ar

Masir(2192).
. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31961) dan Ibnu Jauzi dalam znd At Masir

(2te2).
Ibid.
Apa yang t€rtera diantara te"da "fl" tidak terdapat di dalammanuskrip yang ada
pada kami, dao kami rrcndapatkamya dari naskah manuslaip yang lain
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/961).
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9644. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Abi
Ma'syar, dari Ibrahim, ia berkata: Abdullah berkata, "Kata
'^;>it tidak termasvk jima. Allah berfirman, 4A! FS 5
i\7 lt\4 $'Atou kamu telah menyentuh perempuan,

kemudian kamu tidak mendapat air'.'q@

9645. [Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Bisyr

menceritakan kepada kami dari Zakaria" batrwa Amir berkata,

"Kata'^;y.JJt, tidak ternra slk j im a."l.2to

9646. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, ia
berkata: Aku bertanya ke,pada Llbaidah tentang firman-Nya, J
1::{ F "Atau lamu telah menyentuh perempuan," ia lalu

mengisyaratkan ke,pada tangannya, maka aku pun mengerti

apa yang dia maksud.2rl

9647. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari bapal<nya dan Hasan bin Saleh,

dari Manshur, dari Hilal bin Yasal dari Abi Ubaidatr, ia

berkata, "Ciuman termasuk j ima."2tz

9648. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin

Isma'il menceritdcan kepada kami dari Ztthanr, dari Khashif,

dari Abi lJbaidah, iaberkata, "Ciuman dan apa saja."2r3

D. Al Mawardi dalan An-l,llkat wa Al Uyn (ll49l).
"0. Ap" )rang tcrtcra diantara tands "nn tidalc terdapat di dalam nranuskrip yang ada

pada kami, dan kami nrndapatkannya dari naskah rnanuslaip yang lain
2rr. Ibnu Athiyah &lam Al Muhanir Al Yajiz QISE).2r2. fbnu Athiyah dalrmr, 111 Muhanir Al Wajiz ("5t) dan As-Suyrthi dalgf,rt Ad-

Durr Al Mantsur (21 166).
2r3. Ad-Daraqutbni dalamls-Suz an (ltl45) dari Abi Ubaidah.
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku
adalah yang mengatakan batrwa maksud ayat, iq P 5 "Atau

lramu telah menyentuh perempuan," adalatr jima, karena informasi
tersebut benar dari Rasulullah SAW, bahwa setelatr beliau mencium
sebagian istrinya, beliau shalat dengan tidak berwudhu.

9649. Isma'il bin Musa As-Suddi menceritakan yang demikian itu
kepadaku, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy dari Al A'masy,

' dari Habib bin Abi Tsabit, dari Urwatr, dari Aisyah,iaberkata,
'Nabi SAW berwudhu, lalu mencium, dan tak lama kemudian
shalat dan tidak berwudhu lagi."2'n

9650. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Habib bin Abi
Tsabit, dari Urwatr, dari Aisyah, ia berkata, 'T.labi SAW
mencium sebagian istri beliau, lalu keluar rurtuk melaksanakan

shalat dan tidak berwudhu (lagr)." Aku berkata (Urwah kepada

Aisyatr), "Siapa lagi itu kalau bukan Anda?" dan Aisyatr pun
hanya tersen5rum.2rj

9651. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin
Giyats me,nceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Amr bin
Syu'aib, dari Zanab As-Sahmiatr, dari Nabi SAW, bahwa

setelahNabi mencium, beliau shalat dan tidak berwudhu.2r6

9652. Abu Zaid Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syrhab bin Ibad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mandal menceritakan kepada kami dari Laits, dari
Athq dari Aisyah dan Abi Rauq, dari Ibratrim At-Taimi, dari
Aisyab, ia berkata, "Setolah melahsanakan shalat, Rasulullah

Ibnu Majah dalam Ath-Thahardh (502) dan Ahmad MamMusnad (6/62).
At-Tirmidzi dalam Ath-Thaharah (86), Abu Daud dalam Ath-Thaharah (179),
dan lbnu Majah &b'n 1fir-Tlraharah dan Sunan (502).
Ad-Daraqufui dalarn As-Sunan (lll40) da" Abu Ya'la dalamMusnad (71375).

2t1

2t5'.

2t6



memberikan ciuman kepadaku, dan beliau

wudhu tersebut."2r7

TatsvAth:Ihafuri

tidak mengulang

9653. Sa'id bin Yatrya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin Sinan menceritakan kepadaku dari Abdurrahman Al
Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamatr, dari

Umu Salamatr, bahwa Rasulullah SAW mencium dirinya,
padahal beliau sedang berpuasa, kemudian tidak berbuka dan

tidak memperbarui wudhu.2r8

Kebenaran berita tentang apa yang telah kami sebutkan dari

Rasulullatr SAW itu menjadi bukti yang jelas batrwa kata.r+t dalam

konteks ini bermakna jima, namun tidak semua makna ,-:'ttt berarti
jima

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair,

t:4 q pt 6:r*i tt ...r:-=r" 6'6-;rbi
"Jika kamu percaya, sepasang burung sedang berhubungan,

pastilah merela berjalan ke arah kami satnbil mengendap-

endap.2"

Maksudnya adalahjima.

Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada suatu kaum dari
satrabat Rasulullatr SAW yang sedang mengalami luka, padahal

sahabat tersebut sedang dalam keadan junub.

9654. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Al

2r'. Ibnu Katsir dalam Tafsir (l/505).2". Malik dalam l, Muwaththa' Ot298) dan Abdurrazzaq dalant Mushannaf
(4t2t4).

"'. Ibnu Abi Hatim dalarn Tafsir (3/960) dan Ibmr Jauzi datam 7nd Al Masir
(uet).
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Mubarak memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin
Jabir, dari Hamad, dari Ibrahim, tentang orang sakit yang tidak
dapat mandi junub atau haid. Ibrahim berkata, "Bagi mereka

tayamum sudah cukup. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW
menderita penyakit cacar, dan cacar tersebut menyebar

mengenai diri mereka. Para sahabat lalu diuji dengan junub.

Mereka pun mengadukan keadaan tersebut kepada Rasulullatr,

maka turunlah ayat,'61 FiY Ci # if" 5 A; frV
}1lYfi 'Dan jika kamu'sakit atau sedaig dalam musafir atau

datang dari tempat buang air',hinggasemua ayat."22o

Adapula yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan kepada

satrabat yang sedang kesulitan mencari air dan tidak menemukan air
saat dalam perjalanan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9655. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Ubaidillatr bin Umar dari Abdunatrman bin

Qasim, dari Aisyatr, ia berkata, "Saat dalam perjalanan

bersama Rasulullatr SAW, hingga kami berada di tengah-

tengah perjalanan, kalungku hilang, maka aku

memberitatnrkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Beliau lalu
memerintahkan untuk mencari kalung tersebut, namun tidak
juga ditemukan, meka Nabi SAW memerintahkan untuk
tinggal di terrpat tersebut. Jadilah kami sernua bermalam di
tempat itu."

20. Ibnu Qutaibah menyebutkan. Bait ini ada dalamAsyrabah (hal.92). Ibnu Abbas
bersyair padahal ia seda.g ihrarn" Begitu juga Al Jahizh dalan Al Hayawan
(hal. 1060).
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Ada yang berpendapat bahwa Aisyatr telatr menahan Nabi

SAW! Aisyah berkata, "Abu Bakar datang menemui aku, padahal

Nabi SAW sedang tidur dan kepala beliau berada di atas pangkuanku.

Abu Bakar mendorongku sambil mencela dan mengumpat diriku, lalu
berkata, 'Hanya karena kalungmu, kamu telah menatran Nabi SAW!'
Aku tidak dapat bergerak sama sekali karena takut Nabi SAW
terbangun, padahal perbuatan ayahku itu telatr membuatku sakit, dan

aku tidak tahu harus melakukan apa. Ketika Ayalrku melihatku,
terlihat jelas tidak ada kekhawatiran sama sekali terhadap diriku. Dia
kemudian pergr begrtu saja. Ketika Nabi SAW terbangun dan ingin
melaksanakan shalat, rurmun tidak mendapatkan air, Allah
menurunkan ayat tayamum ini. Ibnu Hudhair lalu berkata, 'Watrai
keluarga Abu Bakar, ini merupakan awal keberkatran bagimu'."22r

9656. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Aliyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Abi
Malikah, batrwa Nabi tengah dalam perjalanan, lalu kalung
milik Aisyatr hilang, maka beliau memerintahkan orang-orang

untuk menginap di tempat tersebut. Mereka pun menginap,

sedangkan (saat itu) tidak ada air bersama mereka. Abu Bakar
lalu mendatangr Aisyah dan berkata, "Kamu telatr menyulitkan

orang-orang!" Ayyub memberi isyarat dengan tangannya -
menjelaskan batrwa Abu Bakar menuding Aisyah yang telatr

membuat kesusahan ini-. Ayyub berkata" "Lalu diturunkan
ayat tentang tayamum ini, dan kalung pun diketemukan
sedang tergeletak di ternpat unta diikat."

Al Buthari da,Em At-Tayamun (334), Muslim dalam Al Musafiin (52), dan
Ahmad Mlen Musad (3829\.
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Orang-orang berkata, "Kami belum pernah melihat seorang

wanita yang berkatrnya lebih besar daripada dirinya
(Aisyatr)."22

9657. Muhammad bin Abdullah Al Hilali menceritakan kepadaku, ia
berkata: Imran bin Muhammad Al Haddad menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ar-Rabi' bin Badar menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku dari

bapaknya, dari seorang laki-laki golongan kami dari Bal'arj,
dikatakan batrwa ia bernama Al Asla, ia berkata: Aku pernah

menjadi pelayan Nabi SAW dan teman perjalanan beliau.

Suatu malam beliau berkata kepadaku, "Wahai Asla,

bangunlah, berangkatlah bersamaht!" Aku menjawab,

"Wahai Rasulullah, aku sedang junub." Beliau terdiam selama

satu jam, tak lama kemudian datang Jibril merrbawa ayat

tentang debu, kemudian beliau memanggilku dan menjelaskan

kepada kami dengan dua kali pukulan.223

9658. Yunus menceritakan ke'padaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr bin Khalid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ar-Rabi' bin Badar

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

ke,padaku dari ayahnya, dari seorang laki-laki kalangan kami,
dikatakan batrwa laki-laki itu bernama Asla, ia berkata, "Aku
pernah menjadi pelayan Nabi SAW," lalu menyebutkan

riwayat yang sama seperti itu, kecuali ia berkata, "Rasulullah
diam sebe,ntar." -r$3s ia berkata: Satu jam. Keraguan dari
Amru- Asla berkat4 'Tibril datang kepada beliau dengan

me,mbawa ayat debu, lalu Rasulullatr SAW bersabda

2. Telah terdahulu periwayatannya.
223. Ath-Tbabrani ddam Al Mu'jam At Kabir (t1276), Al Haitsami dalam Majna'

Az-7awa'id (11262\, dan Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wa An-Nihayah (51332).
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'Bangunlah Asla, bertayamumlah!' Aku pun langsung

tayamum, kernudian berangkat menghadap beliau. Kami

berjalan sampai melewati daerah yang t€rdapat air, lalu

Rasulullafr SAW bersabda, "Wahai Asla usapl"t (;) 
-atau

sentuh ini dengan htlitmu 64i >-. @eliau) memperlihatkan

kepadaku cara bertayamum, sebagaimana telatr diperlihatkan

oleh bapalary4 satu pukulan untuk muka dan satu pukulan lagi

untuk kedua tangan sampai siku.22a

9659. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafs bin

Bughail menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair bin

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

bin Utsman bin Khatsim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullatr bin Ubaidillatr bin Abi Malikah

menceritakan kepadaku, bahwa Dzaloran Abu Amr 
-penjaga

Aisyatr- menceritakan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas datang

mengunjungi Aisyah yang sedang sakit, lalu berkata,

"Berikanlah aku kabar gembir4 karena engkaulatr istri Nabi

yang aku sukai daripada istri-istri Rasulullah SAW lainnya,

dan paling cinta kepada Rasulullah SAW, sedangkan

Rasulullah hanya menyukai yang baik. Kalungmu terjatuh saat

bermalam di Abwa, maka Rasulullah SAW memerintahkan

untuk mencari kalung tersebut, hingga me,mbuat beliau dan

orang{rang menginap, narnun ternyata di tempat tersebut

tidak ada air. Lalu turunlah ayat, ($ 6i, V#, 'Malw

bertayamwnlah kamu dengan tanah yang fuik (suci)'.

a. .nth-tbaUrani d^lm Al Kabir (1D76) d.n Al Iliod dalam Karu Al Ummal
(38018).
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Diturunkannya ayat itu karena dirimp, dan apa yang menjadi

keringanan unhik umat ini pasti diizinkan oleh Allah."225

9660. Suffan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari

bapalanya, dari Aisyah, bahwa ia tengatr mencari-cari benda

berupa kalung, ia berputar-putar ke sana kemari seperti orang

bingung. Rasulullatr SAW kernudian mengutus beberapa

orang laki-laki untuk mencari kalung tersebut, dan tak lama

kemudian mereka menemukan kalung itu. Lalu datang waktu

shalat, namun mereka tidak mempunyai air untuk berwudhu,

hingga melalcsanakan shalat tanpa berwudhu. Mereka lalu

mengadukan peristiwa itu kepada beliau. Allah pun

menunrnkan ayat tayamum. Usaid bin Hidhir kemudian

berkata kepada Aisyah, "Bersyukurlah kepada Allah yang

telatr memberikanmu kebaikan. Demi Allah, tidak ada perkara

yang datang kepadamu dengan perkara yang kamu benci,

kecuali dibalik kebencian itu akan mendatangkan kebaikan

untukmu dan untuk kaum muslim."226

9661. Ahmad bin Abdurratrman bin Watrab menceritakan kepada

kami, ia berkata: Pamanku, Abdullah bin Wahab,

menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Al Harits

memberitahukan kepada karni, bahwa Abdurratrman bin

Qasim menceritakan kepadanya dari bapaknya, dari Aisyah

(isti Nabi), ia berkata, "Kalungku terjatuh di padang pasr,

padatral kami telatr memasuki kota Madinatr. Beliau lalu

memerintatrkan urtuk menginap di tempat tersebut. Ketika

2'. Ath-Thabrani dpllarr' Al Kabir (1t276) dan Al Haisami dalam Majma' Az-
Tawa'tu|(11262).e. An-Nasa'i dalan As-Sunan Al Kubra (312) d8n Ath-Tbabrani dabm Al Kabir
(23t50\.
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Rasulullah SAW tengah tertidur di atas pangkuanku, Ayahku
(Abu Bakar) datang menemuiku, lalu menamparku dengan

satu kali tamparan, kemudian berkata, 'Kamu telah
menghalangi orang-orang?' [disebabkan kalung. Aisyatr
berkata, "Pada saat Rasulullah SAW berbaring di atas

pangkuanku, sepertinya kematian datang menjemputku,
karena tamparan Ayahku sangat menyakitkanf.rn Kemudian
Rasulullah SAW terbangun. Sesaat kemudian datang waktu
untuk melaksanakan shalat Subuh, maka beliau mencari air,
nilmun tidak menemukannya. Kemudian turunlah ayat, q.11

,iAi Jy ;i tiy \-ffr'. <rji Usaid bin Hudhair talu
berkata, 'Sungguh, Allah telah menurunkan berkahnya kepada
orang-orang dan kepadamu hai keluarga Abu Bakar.
Keluargamu telatr mendapat berkah'."22t

9662. Al Hasan bin Syabib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin
Utsman bin Khatsim menceritakan kepada kami dari Abdullah
bin Abi Malikah, ia berkata: Ibnu Abbas datang menemui
Aisyah, lalu berkata, "Kamu telah mendapatkan keberkatran
yang paling besar di antara kaum muslim. Kalungmu terjatuh
di Abwa, lalu Allatr menurunkan kepadamu ayat tentang
tayamum."22e

9663. [Sa'id bin Ar-Rabi' Ar-Razi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah, dari bapalarya, ia berkata, "Kalungku terjatuh pada

waktu bermalam di Abwa, lalu Rasulullah SAW mengirim dua

Apa yang tertera diantara tanda '[]' tidak terdapat di dalam manuskrip yang ada
pada kami, dan kalrd mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain
Al Bukhari dzlunTafsir Al Qur'an (4608).
Tidak kami tennrkan airar ini dalam referensi yang kami miliki.

227.

22E

229.
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orang laki-laki untuk mencari kalung tersebut. Lalu datang
waktu shalat, sedangkan keduanya tidak mernpunyai air, dan

mereka tidak tatru harus berbuat apa, maka Allah menurunkan

ayat tayamum. Usaid bin Hudhair lalu berkata kepada Aisyatr,

'Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Tidak pematl
diturunkan kepadamu tentang unsan yang kamu benci,
kecuali Allatl menjadikan sebuatr jalan keluar bagimu dan

menjadikan kebaikan tersebut untuk kaum muslim'."23o

9664. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Malikah, dari
Aisyatr, ia berkata, "Ketika kami berada di tengatr-tengah
perjalanan, kalungku hilang, maka aku pergt untuk
mencarinya. Abu Bakar lalu menemuiku dan berkata, I(amu
yang telah menghalangi orang-orang, sedangkan sekarang

waktu shalat telatr datang, dan tidak ada air'. Aku lalu berkata,

'Ayah, kalungku telatr hilang'. Umar menjawab, 'semoga
kalung itu dijadikan jelek oleh Allah'. Kami semua lalu
bermalam di tempat tersebut. Kemudian turunlah ayat
tayamum, maka orang-orang bertayamum, lalu melaksanakan

shalat Subuh."

Ibnu Abi Malikah berkat4 "Itu adalatr berkah."]at

Para qurra' berbeda pendapat tentang bacaan ayat, ?IS i
il(,i "Atau kamu telah menyentuh perempuan."

Al Humaidi dalam Musnad (1188),Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid (19t268),
dan Ibnu Basylowal dalanGhawamidh Al Asma' (tB6Q.
Apa yang tertera diantara tanda "[]' tidak rcrdapat di dalam manuslcrip yang ada
pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuship yang lain, dan
atsar ini adalah yang diriwayatkan Ishak bin Rahawaih dalan Musnad.

210.
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Mayoritas ulama Madinah, sebagian Kufah dan Bashrah,

menjadikan bacaan PJ a.ng* makna 'i.Ar 7*,4'ti.
Atau menggauli istri kamu dan mereka menggauli kamu.

.,., , Mlt:y,"'.5uf.a[TT99"gyairil F;-! a"ng* makna

€,1 . JC)t t1,1 pi '# \i, ..Wahai' kaum laki-laki, kamu

menggauli istrimu."

Kedua bacaan tersebut saling berdekatan maknanya, karena
tidak ada laki-laki yang menggauli istrinya kecuali istri juga
menggaulinya. Oleh karena itu, kata uJ pada hal itu menunjukkan
makna al-limas, dan kata al-limas sesuai dengan makna al-lamsu,
saling menyentuh satu sama lain.

Apabila seorang pembaca membacanya dengan salah satu

bacaan tersebut, maka hal itu dibenarkan, karena sesuai dengan makna
keduanya.

rakwil firman Allah: W 6*i t4 'i7 Vt4 iS
(Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah
kamu dengan tanah yang baik [suci).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, i\1Vr4 6i"Kemudian
kamu tidak mendapatkan air" setelah kamu melakukan "lams"
terhadap istrimu, kemudian kamu mencari air untuk bersuci, namun
kamu tidak mendapatkannya, baik yang bisa didapat tanpa biaya
maupun harus dengan biaya (membeli) l4 *Maka

bertayamumlah."

Ia berkata: Mereka lantas berniat melakukannya
(bertayamum). Kata tayamum juga dapat berarti niat, karena itu
terkadang dikatakan, "Fulan bertayamum melakukan ini" artinya
"Fulan berniat melakukan ini."

-Et
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berikut:

9665.

Terkadang juga dikatakan, "Fulan sudatr berniat (tavamum).

\\Z,9o,py,y"rylyum." Kalimat 6 '^!;-1, ,|f;';i Li; 'e-
cr:*,.U-9 a=-rtj czi=i> ;:-lj, tidak pernatr didengar kalimat 'rX-,
dibaca dengan takhfif. Sebagian lagi diambil dari pendapat A,sya bin
Tsa'labah,

",u? ,5, #,y ,_fu\t',y ...f r:t €rt;'X
Maksud perkataan 'j-;o'jj adalatr sengaja melakukannya, dan

telalr disebutkan batrwa bacaan tersebut adalah bacaan Abdullah ( flt
t!:|21.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abdan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Sufyan berkata tentang ayat, (i! (q" lj'::-:i,
uMalra bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci),,,
"Mereka berusaha keras mencari air dan bermaksud
melakukannya dengan menggunakan debu yang baik.,'233

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai lafazh .ror.alr.

sebagian berkata, "Tanah tandus yang tidak ada tumbuhan dan
tanaman."

P."it i"i terdapat dalan Diwan Al A'sya (hal. 207), dari syair yang memuji eais
bin Ma'd Yalaib, dan disebutkan pada bait pertarnanya,

go rLr tl ,sjt * rrjlt ti.r.Ll,t, JJ-J
Makna kzta al mahmai adalah kcsulitaq sedangkan dzu syazanberat.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31960) dan Al Mawardi dzl" rln-Nukat wa At
Uyun (ll49l).

212,



TafsirAhX\afui

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9666. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang aya1, (t -7o
(rL "Tonoh yang baik (suci), " ia berkata, "{e.all (adalah

tanah) yang tidak ada pohon dan tumbuhan."234

Ada yang berpendapat, "Tanah yang diratakan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9667. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

" tf,p)l artinya diratakan. "235

Ada yang berpendapat, "Lafazh 42ll maksudnya tanah."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9668. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakim
bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Qais Al Mula'i menceritakan kepada kami, ia berkata, "Lafazh
-t$:t artinya 1*"1r. 11236

Ada yang berpendapat, "Lafazh itfr]il maksudnya permukaan

16rrulr.rt237

Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyun (l/491) dan Ibnu Hajar dalamFath Al
Bari (81232).
Al Mawardi dalanAn-Nulcat wa Al Uyun (ll49l).
Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (2194) d^a Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQla9\
Al Qurthubi dalamTafsir (51236).

235

236"
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Ada pula yang berpendapat, "Maksudnya permukaan tanah
yang berdebu."238

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalatr yang
mengatakan bahwa maksudnya adalatr permukaan tanah yang kosong
dari tumbuhan, tanaman, dan bangunan yang diratakan.

Dzi Ar-Rimah mengatakan:

(*'; lAt lW a"r.tT, ..." r**)t ,,ri o*L,ru ^frs
Pada walau pagi sealran-akan ia sedang melempari ,onoO dengan

khamer yang dapat menghancurleburkan tulang kepala seorang
bangsawan.23'

Maksudnya adalah memukul permukaan tanah.

Sedangkan kalimat tW) maksudnya tanah ypng suci dari
kotoran dan najis.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan kalimat
($"brik (suci)" di sini.

Sebagian berpendapat, "Halal. "

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9669. Abdullatr bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abdtrrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mernberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku

. Al Mawardi dzlanAn-Nulut wa Al Uytn (ll49l).

. ...Bait ini disebutlan dzlarn Diwan Dzi Ar-Rimah, yang di dalanmya dijelaskan
tentary scorang anak yang rajin dan terbiasa bangrm pagi.
Ashsh'id adalah debu, sedanqkan dibabah adalah ltamer. Lfrat Ad-Diwan (hal.
474).

23r

23g
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mendengar Sufyan berkata, tentang ayat, V* 6*; "Tanah

yang baik (suci)i"'sebagian dari mereka berkata, rHalal'"24o

Ada yang berpendapat berdasarkan riwayat berikut ini:

9670. Abdullatr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang ayat,

W f*l #*Maka bertayamumlah knmu dengan tanah

yang baik (suci)l' ia berkata, "Aku berkata kepada Atha,

'Baik, apa yang ada di sekelilingmu. Tempat yang kosong

tidak berbatu, apakatr itu sudah cukup?' Atha menjawab,
ryar.r24l

Makna perkataan tersebut adalah, "Hai manusia, apabila kamu

tidak mendapatkan air, padatral kamu sedang sakit, atau sedang dalam

perjalanan, atau datang dari tempat buang air, atau dari menggauli

perempuan, lalu kamu ingin melaksanakan shalat 1li:J{:s1, maka

bertayamumlah."

Atha berkatq "Menuju permukaan tanah yang suci, lalu

usapkanlah pada wajah dan tanganmu."

rakwil lirman Allah: iK-rft #F.l l#E (Saputah

muka dan tanganmu).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Usaplatr sebagian

muka dan tanganmu."

Akan tetapi dalam ayat ini, penyebutan kata'y ditinggalkan.

Sebagai tanda, sudatr cukupnya bukti pernbicaraan tersebut.

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/960) dan lbnu Jauzi dzlam Zad Al Masir
(2te5).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (l 1492).241



SgrahAn-Nisoa'

Mengusap sebagian muka: Sesungguhnya orang yang

bertayamum hendaknya memukul permukaan tanah yang suci dengan

tangannya, atau apa saja yang berada pada tempatnya, mengusap

dengan apa yang melekat dengan debu pada mukanya. Jika debu yang

menempel itu banyak, dibolehkan meniup debu yang melekat di
tangan dan mengibaskannya. Jika ditangannya tidak ada debu apa-apa,

diharuskan memukulkan kedua tangan atau salatr satunya denga debu,

kemudian mengusapkan debu dengan kedua tangan, atau

mengusapkan debu ke bagian mukanya, dan itu sudah cukup. Semua

hujjah sepakat atas orang yang bertayamum, apabila ia memukulkan
kedua tangannya pada debu (tanah yang berpasir) dan di tangannya
tidak menempel debu apa-apa,lalu bertayamum, itu pun sudah cukup
dan dibolehkan. Hal tersebut tidak menyalahi pendapat orang yang

mengakui kebenaran praktek sebaliknya.

Ketika hal tersebut telah disepakati oleh ulama, maka sudah

dapat diketahui batrwa yang dimaksud dengan orang yang memukul
debu dengan kedua tangannya itu adalatr secara langsung, -bukan
mengambilnya terlebih datrulu- dan sesuai yang diperintatrkan Allah
dalam hal ini.2a2

Para atrli tafsir berbeda pendapat tent4ng batasan mengusap

kedua tangan yang telatr diperintalrkan oleh Allah.

Sebagian berpendapat, "Orang yang bertayamum tidak boleh
melebihi lengan, melainkan pada telapak tangan hingga pergelangan

tangan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

2n2. Lihzt penjelasan bertayanum ddam badaai' Ashshnaai' (1t52), Muhdzab
(ll4l), Bidayah Al Mujtahid (U58), d^a Fiqh Al Kitab wa As-Sunah (Zlt202).
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9671. Abu As-Sa'ib Salim bin Junadah menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Hashin,

dari Abi Malik, ia berkata: Ammar sedang bertayamum, ia

memukulkan kedua tangannya ke tanatr dengan satu kali
pukulan, kemudian mengusap kedua tangannya dengan salah

satu pukulan tersebut, untuk diusapkan pada mukanya,

kemudian memukulkan kedua tangannya lagi, menjadikan

satu tangannya mengikuti satu tangan yang lain, dan tidak

mengusap sampai lengan.2o'

9672. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Khalid, ia

berkata: Aku melihat Abu Asy-Sya'bi menerangkan kepada

kami tentang tatacara bertayamum. Ia mernukulkan kedua

tangannya ke tanatr dengan satu kali pukulan, kemudian

mengibaskan kedua tangannya, untuk diusapkan pada

mukanya. Kemudian memukulkan tangannya kembali,

mengikuti salah satu telapak tangannya dengan yang lain.

Tidak disebutkan mengusap sampai siku.2s

9673. Hanad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash

menceritakan kepada kami dari Hashin, dad Abi Malik, ia
berkata: Ammar Ibnu Yasir memukulkan telapak tangannya ke

atas permukaan tanatr, kemudian mengangkat dan meniupkan

debu yang melekat pada telapak tangannya, lalu mengusap

muka dan kedua telapak tangannya. Ia kemudian berkata,

"Seperti inilatr yang dinamakan tatacara bertayamurn."245

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2/95) dan Al Baghawi da,lam Ma'alim At-Tanzil
(2t7e\.
Ad-Daraquthni dalam ls-.9rnan (lll83) dari Asy-Sya'bi dan Abi Malik, serta
Ibnu Jauzi dalanZa,d Al Masir (2195).
Ibid.

243,

244.

215



SurahAn N&aa'

9674. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Salam -
budak Hafsh- menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Ikrimatr berkata, "Tayamum dilakukan dengan dua

kali pukulan; pukulan pertama untuk muka dan pukulan kedua

unfuk kedua telapak tangan."26

9675. Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid
bin Muslim menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari

Sa'id dan Ibnu Jabir, bahwa Makhul berkata: Dilakukan

tayamum dengan satu kali pukulan untuk muka dan kedua

telapak tangan sampai dengan siku.

Penakwilan Maktrul itu berdasarkan ayat, '{Sryt WE
eIA Jt- {<i; "Maka basuhlah mukamu dan ianganmu sampai

dengan siht." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) dan ayat tentang

tayamum, 'F-fft 
'S*"1#"Sapulah mukamu dan tanganmu."

Tidak ada pengecualian dalam ayat tersebut, seperti tidak ada

pengecualian wudhu sampai ke siku.

Makhul berkata: Firman Allah, l-;$E'i;Aft 4cl6
CLfi "LakiJaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan keduanya." (Qs Al Maa'idah [5]: 38) maksudnya

memotong tangan pencuri dari bagian yang memisahkan siku

(pergelangan tangan). "247

9676. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan

kepadaku, ia berkata: Bisyr bin Bakar At-Tunisi menceritakan

kepada kami dari Ibnu Jabir, bahwa ia melihat Makhul yang

sedang bertayamum, memukulkan kedua tangan ke atas tanah,

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (11492\ dan Ibnu Jauzi dalam tud Al
Masir (2195).
Ibid.

26

217



Tatsir lth:Ihabari

kemudian mengusapkan kedua tangan pada muka dan telapak

tangannya sekali.2aE

9677. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Aliyah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi,
ia berkata, "Bertayamum dilakukan dengan satu pukulan untuk
muka dan dua telapak tangan."2ae

Alasan pendapat ini sesuai dengan riwayat-riwayat berikut ini:

9678. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdatr dan

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Ibnu
Abi Urwah, dari Qatadatr, dari Sa'id bin Abdurratrman bin
Abza, dari bapaknya, dari Ammar bin Yasar, bahwa ia
bertanya kepada Rasulullatr SAW tentang cara tayamum, lalu
beliau bersabda "Satu knli untuk telapak tangan dan muka."
Dalam riwayat Ibnu Bisyr (disebutkan), "Ammar bertanya

kepada Nabi SAW tentang tayamum."25o

9679. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidah
bin Sa'id Al Qurasyi menceritakan kepada kami dari Syubatr,

dari Al Hakim, dari Ibnu Abza, ia berkata, "seorang laki-laki
datang kepada lJmar, lalu berkata, 'Aku sedang junub, namun

tidak mendapatkan air'. Umar berkata, 'Janganlah kamu shalat'.

Ammar lalu berkata kepada lJmar, 'Apakatr kamu ingat pada

masa Rasulullah SAW, ketika kamu dan aku sedang dalam

keadaan junub, dan kamu tidak shalat, sedangkan aku

bergulingan di atas tanah, kemudian shalat. Setelatr itu aku

mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian
tersebut kepadanya. Beliau lalu bersabda, "Begini sudah

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (11492) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim AtTawil Qnr.
Ibid.
Ahmad ddatn Musnad (4 l2A).

z,8.
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cukup." Beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke

tanah, lalu ditiup tanatr yang berada di tangan, kemudian
diusap pada muka dan kedua telapak tangannya satu kali'?"

Mereka berkata, "Allah memerintahkan tayamum dengan

mengusap muka dan kedua tangan, maka apa yang dapat diusap dari
muka dan kedua tangan ketika bertayamum, itu sudah cukup, kecuali
ada larangan untuk melakukan hal tersebut, sesuai sumber (Al qur'an
dan hadits) dan qiyas yang mewajibkan untuk menerimanya."zst

Ada pula yang berpendapat, "Batas usapan yang telah

diperintahkan Allah dalam bertayamum adalah mengusap semua

muka dan kedua tangan hingga siku."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9680. Imran bin Musa Al Qazzaz menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi, bahwa

Ibnu Umar bertayamum dengan tanah yang ada di kandang

unta,252lalu memukulkan tangan dengan satu kali pukulan, lalu
mengusapkarmya pada mukanya, kemudian memukulkan satu

pukulan lagi untuk diusapkan pada kedua tangan hingga
siku.253

Al Baihaqi dalam ls-Sznan (11209),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2195), dan
Al Mawardi dalmAn-Nuknt wa Al Uyun (11492).
Marbad An-Nu'am: Al marbad yaitu semua yang dapat menghalangi unta dan
kambing untuk keluar (kandang binatang). Oleh karena ihr, orang-orang
Madinah mengatakan dengan marbad an-nu'am. Begitu juga orang-orang
Bashrah dan lainnya, rabada bil malcan (apabila ia tinggal). Al-Lisan,
pembahasan (*.r).

Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uyun (11492) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2/95\.
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9681. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Ubaidillah dari Nafi, dari Abdullah, ia berkata,

"Tayamum dilakukan dengan dua kali usapan. Seorang laki-
laki memukulkan kedua tangannya ke tanah, lalu diusapkan
pada muka, kemudian memukulkan kedua tangarurya sekali

lagi untuk diusapkan pada kedua tangan hingga siku."2sa

9682. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya
bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi
memberitahukan kepada kami dari Ibnu Umar tentang tatacara

bertayamum, ia berkata, "Satu pukulan untuk muka dan satu

(pukulan) lagi untuk kedua telapak tangan sampai siku."255

9683. Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari
Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "IJsapan

dalam bertayamum adalah hingga batas siku."256

9684. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Aun menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku
bertanya kepada Al Hasan tentang tatacara bertayamum. Ia
lalu memukulkan kedua tangannya ke tanah, kemudian
diusapkan pada muka, lalu memukulkan kedua tangannya

kembali untuk kemudian diusapkan pada bagian luar dan

dalam kedua tangannya hingga siku."257

Ibid.
Al Baihaqi dalamls-Sunan (l/209) dan Ath-Thabrani dalanAl Kabir (812a5\.
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (11492) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2195).

Ibid.
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9685. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, mengenai ayat, iJ;6
4 fU*. ir:, r&;a \*i3 ;*!|i Jy -,* $i r{s#,

dengan sila4 dan sapulah l<epalamu dan (basuh) kakimu

sampai dengan kedua mata laki," (Qs. Al Maa'idah [5]:6).
dan ayat ;i; &i|i ?+*r, l$ti "saputah

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu," iaberkata, "Dalam

hal bertayamum diperintahkan unfuk mengusap, sama seperti

perintah membasuh ketika berwudhu, dan dihapus perintah

untuk menyapu kepala dan kedua kaki."258

9686. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyatr
menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Adi
menceritakan kepadaku, 

-semua- 
dari Daud, dari Asy-

Sya'bi, dalam hal bertayamum, ia berkata, "Satu pukulan

untuk muka dan kedua tangan hingga kedua siku."25e

9687. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia

berkata, '?erintah bertayamum sama seperti perintatr ketika

membasuh."2o

9688. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan ke,pada kami dari Ayyub, ia berkata: Aku
bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang tatacara

bertayamum, lalu ia memukulkan kedua tangannya ke tanah,

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (11492).
Al Mawardi dilanAn-Nukat wa Al Uyun (11492) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2195).
rbid.
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satu pukulan untuk disapukan pada muka, kemudian
memukulkan kedua tangannya lagi ke atas permukaan tanah,
melakukan satu pukulan lagr untuk disapukan pada kedua
tangan hingga kedua siku.26r

9689. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Habib bin Asy-syatrid
memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, ia ditanya
tentang hal bertayamum, lalu ia menjawab, "Satu pukulan
untuk menyapu muka, kemudian safu lagi untuk menyapu
kedua tangan hingga siku."262

Alasan pendapat yang mengatakan demikian adalah karena
tayamum sebagai ganti dari wudhu, dan orang yang bertay:rmum
hendaknya menyampaikan debu pada muka dan kedua tangannya,
seperti pada keadaan ketika berwudhu, yaitu dengan menyampaikan
airpada muka dan kedua tangan.

Riwayat yang mendukung pendapat tersebut antara lain:

9690. Musa bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia berkata:
Nu'aim bin Jamad menceritakan kepada kami, ia berkata:
Kharijah Ibnu Mush'ab menceritakan kepada kami dari
Abdullah bin Atha, dari Musa bin Uqbatr, dari A'raj, dari Abi
Juhaim, ia berkata, "Aku melihat Rasulullatr SAW sedang
buang air kecil, lalu aku memberi salam kepada beliau, namun
tidak dijawab. Setelatr selesai, beliau berdiri menghadap ke
dinding, lalu memukulkan kedua tangannya pada dinding itu,
untuk kemudian disapukan pada muka. Lalu kedua tangannya
dipukulkan lagi ke dinding, untuk kemudian disapukan pada

xt. Ibid.
262. Ibid.
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kedua tangan sampai dengan siku. Setelah itu ia menjawab

salamku."263

Ada yang berpendapat, "Batasan yang telatr diperintatrkan

Allah dalam hal bertayamum adalah menyampaikan tanah sampai ke

ketiak.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9691. Ahmad bin Abdurratrman Al Barqi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Umar bin Abi Salamatr At-Tunisi menceritakan

kepada kami dari Al Atza'i, dari Az-Zuhi, ia berkata,

"Tayamum dilakukan sampai dengan batas ketiak."2e

Mereka yang berpendapat seperti itu mengatakan bahwa Allatr
memerintahkan menyapu tangan ketika bertayamum, sama seperti
perintah menyapu muka. Semuanya sepakat bahwa menyapu

dilakukan pada seluruh muka. Begitu juga dengan tangan, disapukan
pada semua tangan, dari ujung jari sampai ketiak. Alasan mereka itu
berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

9692. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Shaifi bin
Rub'i menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari
Az-Zlrhi, dari Ubaidillah bin Abdullatr, dari Abi Yaqzhan, ia
berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW, beliau
berputar-putar mencari kalung Aisyatr, dan Rasulullah SAW
akhirnya bermalam di tempat itu sampai datang waktu Subuh.

Abu Bakar marah atas perbuatan Aisyah. Lalu turun ayat

sebagai rukhshah, menyapu dengan tanah. Abu Bakar

dl l,khari dzlam At-Tayanun (337) dengan lafazh [Nabi SAW datang dari
arah sunnrr....l, dan Abu Daud dalam Ath-Thaharah (339y Lihat Al Baghawi
dzlam M a' al im At- Ta nz i I (2 I 7 9).
Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyun (11492).
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kemudian datang menemui Aisyatr dan berkata kepadanya,

'Berkah ini unfukmu, diturunkan kepadamu sebagai suatu
keringanan'. Kami lalu memukulkan tangan pada tanah dengan
satu pukulan untuk muka dan satu pukulan lagi untuk kedua
tangan hingga sampai bahu dan ketiak."265

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang benar dalam hal tersebut
adalah yang mengatakan bahwa orang yang bertayamum tidak akan
sempuma jika ia mengurangi usapan debu dari kedua tangannya, dan
kedua telapak tangan hingga lengan bawatr tangah, karena semua
sepakat tidak boleh mengurangi bagian tersebut. Kemudian jika
melebihi dari yang telatr disebutkan itu, maka itu merupakan sebuah
pilihan; jika ia menghendaki menyapunya hingga siku, maka ia
mengusapnya hingga siku, dan jika ia menghendaki hingga ketiak,
maka ia mengusapnya hingga ketiak.

Alasan kami menjadikan pilihan pada apa yang melewati batas
siku adalah, Allah tidak membatasi usapan tanatr ketika bertayamum,
dan juga tidak boleh menguranginya dari batasan yang telatr
ditentukan. orang yang ketika bertayamum hanya mengusap tangan,
maka itu sudah cukup dan dibolehkan, kecuali batasan-batasan
tersebut telatr disepakati, atau adanya hujjatr untuk tidak boleh
mengurangi batasan tersebut. Semua ulama telatr sepakat bahwa jika
mengusap debu kurang dari pergelangan tangan, maka itu tidak boleh,
karena telah keluar dari hadits, dan apa yang selain dari itu, maka
pembatrasannya berbeda, dan jika berbeda maka keruar dari apa yang
telatr ditetapkan, seperti halnya orang sakit, padahal orang yang
menyapu kedua telapak tangannya masuk dalam keumuman ayat.

2os. Ath-Tlrahawi dalam syarh Ma'ani At Agar (lil I l), Abu ya'la dalzm Musnad
(31201), dan Asy-syasyi dalam Musnad (2t433). Lil.urt Asbab An-Nuzul uat,/,_
An-Naisaburi (hal. 85), Al Mawardi dalam An-Nutrat wa Ar uyun (l/492), dan
Ibnu Jauzi dalanZad Al Masir (2195\.
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Para atrli tafsir berselisih pendapat dalam hal junub, jika orang

yang sedang dalam keadaan junub tidak mendapatkan air maka

apakatr dia masuk dalam kategori orang-orang yang diberikan

keringanan (rukhshah) dalam hal bertayamum?

Sekelompok sahabat, tabiin, dan orang-orang yang datang

setelah merek4 berkata, "Hukum junub apabila tidak mendapatkan

air, maka hukumnya bertayamum, sarna dengan hukum orang yang

datang dari tempat buang air dan semua orang yang berhadats, yang

tayamum dijadikan sebagai syarat suci dan salrnya shalat."

Disebutkan pendapat sebagian mereka yang menakrvilkan

firman Allah, ru.! 'F 5 "Atau kamu telah menyentuh

perempuan" dengan makna menggauli mereka. Kami tinggalkan

penyebutan lairurya, karena banyak sekali yang mengatakan hal

tersebut.

Alasan mereka mengemukakan pendapat ini adalah, ayat ini
diperuntukkan bagr oftmg-orang yang sedang dalam keadaan junub

dan tidak mendapatkan air dalam perjalanannya, maka diharuskan

bagi mereka untuk bertayamum. Berdasarkan kesepakatan hujiatr yang

dinukil dari Nabi SAW, yang telah menghilangkan halangan,

rintangan, dan keragu-raguan.

Para ulama salaf berkata, "Orang yang sedang dalam keadaan

junub hanya dibolehkan mandi dengan air, dan tidak dapat digantikan

dengan tayamum ketika hendak melaksanakan shalat, karena tayamum

tidak dapat menyucikannya dari junub. Tayamum hanya dijadikan

sebuatr rukhshah untuk orang-orang yang btrkan junub."

Pendapat ini disesuaikan dengan penakwilan ayat, $tG*;
W * "Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam lceadaan

junub, terkecuali seladar berlalu saja,"
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Allah telah memberikan larangan terhadap orang-orang yang
sedang junub unfuk duduk di tempat shalat kaum muslimn, kecuali
sekadar lewat di dalamnya, sehingga ia mandi. Jadi, tidak ada
keringanan baginya dalam hal tayamum.

Menurut mereka, ayat, ilili P 5 ,,Atant kamu telah
menyentuh perempuan," maksudnya' adalatr menyentuh dengan
tangan, bukan kemaluan ataujima.

Mereka melanjutkan, "Kami tidak mendapati Allah
memberikan keringanan (rukhshah) bagi orang yang junub untuk
bertayamum, melainkan Dia memerintatrkan untuk mandi, juga tidak
boleh shalat keculai orang (unub) yang telah mandi.,, Mereka
mengatakan, "Tayamum tidak mensucikannya hingga ia dapat
melakukan shalat."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9693. Abu Kuraib dan Abu As-sa'ib menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami
dari Al A'masy, dari Syaqiq, ia berkata, ,,pada waktu aku
bersama dengan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al
Asy'ari, Abu Musa berkata, 'Watrai Abdunatrman, bagaimana
menurutmu tentang seorang laki-laki yang sedang dalam
keadaan junub dan tidak mendapatkan air selama satu bulan,
apakah ia perboleh bertayamum?' Abdullatr menj awab,'Tidak
dibolehkan bertayamum, sekalipun tidak mendapatkan air
selama satu bulan'. Abu Musa kembali berkata, 'Bagaimana
pendapatnu dengan ayat ini, W 6€; l4 *Maka

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci),,., (es. Al
Maa'idatr [5]: 6). Abdullatr menjawab, 'sesungguhnya apabila
diberi keringanan bertayamum, maka hampir setiap kali
tertimpa udara dingin orang-orang akan bergegas
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bertayamum." Abu Musa kembali berkata, "bukanlah
sebenarnya kalian juga tidak menyukainya?" Abdullatr
menjawab, 'Ya'. Abu Musa kembali melanjutkan, 'Apakah
kamu tidak pernatr mendengar perkataan Ammar kepada

Umar, "Aku telatr diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu

kebutuhan, nuunun pada waktu itu aku sedang dalam keadaan
junub dan tidak menemukan air, maka aku bergulingan di atas

tanatr seperti yang dilakukan binatang".' Setelah itu aku
menyebutkan sabda Nabi SAW, 'Culrup bagimu untuk
melalrukan hal seperti lni'. Nabi memukulkan kedua telapak
tangannya dengan satu kali pukulan, lalu tanah yang melekat
pada kedua tangannya diusapkan pada wajah dan kedua
telapak tangannya. Nabi mengusap pergelangan tangannya?

Abdullah kembali menjawab, 'Apakah kamu tidak melihat
ketidakpuasan Umar pada perkataan Ammar tersebut'?"26

9694. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan
menceitakan kepada kami, ia berkata: Dari Salamah, dari Abi
Malik dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abza, [dari
Abdunatrman bin Abzaa),267 ia berkata, "Pada waktu itu kami
tengah bersama-sama dengan Umar bin Khaththab RA, lalu
datang seorang laki-laki berkata, 'Wahai Amirul Mukminin,
kami tinggal di suatu tempat, dan sudah satu bulan lebih kami
tidak mendapatkan air?' Umar berkata, 'Ketika aku tidak
mendapatkan air, aku tidak pernatr melakukan shalat sampai

aku menemukan air'. Ammar bin Yasir lalu berkata, 'Wahai

Al Bulfiari dalam At-Tayamum (347'5, Ahmad dalatm Musnad (41320), dan An-
Nasa' i dalan Ath-Thaharah (3 l7).
Apa yang tertera diantara tanda '[]" tidak terdapat di dalam manuskrip yang ada
pa& kami, dan kalrd mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain

266.

2Q.
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Amirul Mukminin, apakah engkau ingat dengan kejadian saat

kita berada di tempat ini dan ini, dan ketika itu kita sedang

menggembala unta? Bukankah kita sedang dalam keadaan
junub? Umar berkata, 'Ya 

-sedangkan 
aku pada waktu itu

bergulingan di atas tanah, lalu Nabi datang kepada kami dan

bersabda, "Sesungguhnya debu saja sudah cukup buatmu."
Beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah,

kemudian meniup kedua telapak tangan tersebut, lalu
disapukan pada wajah dan sebagian kedua sikunya?'Umar lalu
berkata, 'Wahai Ammar, takutlatr kepada Allah!' Ammar
menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, jika kamu menghendaki
maka aku tidak akan mengingatnya'. Umar lalu berkata,

'Bukan itu maksudku, akan tetapi kami menyerahkan urusan
itu kepadamu, karena kamu lebih menguasai hal ifur."268

9695. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hakim, ia berkata:
Aku mendengar Ibratrim di salatr satu sebuah toko muslim Al
A'war, aku berkat4 "Bagaimana pendapatmu jika kamu tidak
mendapatkan air padahal kamu sedang dalam keadaan junub?"
Ibrahim menjawab, "Aku tidak akan shalat."26e

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalatr yang
mengatakan batrwa orang yang sedang dalam keadaan junub dan tidak
mendapatkan air, masuk dalam kategori orang yang telah
diperintatrkan Allatr untuk melakukan tayamum, kemudian shalat,

berdasarkan firman-Nya , 6n1t # ig Vt4 # ;'Cai ?5 'j

268 An-Nasa'i dalant Ath-Thaharah (31) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil
(2t80\.

26e. lbnu Athifh dzlan At Muharrir Al lTajb (2158), Al Baghawi dalan Ma,alim
At-Taruil (2181), dan At Qurthubi dalamAl Jami'Al Ahkam Al Qur'an (51235).
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(,iL "Atou lcamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak
mendapatlran air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik
(suci)"

Di sana dijelaskan bahwa makna a;>it pada pembahasan ini
adalah jima, yang dalam pengambilan hujjahnya tidak boleh salah

dalam pemindatrannya, karena telatr disepakati atasnya, dan tidak ada

unsur lupa, sengaja, atau berpura-pura, karena hukum junub dalam hal

tersebut sama seperti hukum pada semua hadats yang ditetapkan untuk

bersuci ketika hendak melaksanakan shalat, berdasarkan sabda

Rasulullatr SAW yang telatr kami sebutkan, sehingga tidak perlu

diulang kembali dalam penyebutannya, agar pembahasan dalam buku

ini tidak bertele-tele.

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat, C\.,'!{t i\7 lA4 "Kemudian knmu tidak mendapatkan air, maka

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)."

Sebagian berpendapat bahwa perintah tersebut merupakan

perintah trntuk bertayamum, yang diharuskan mencari air, baik dalam

keadan berhadats maupun tidak.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9696. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Abi Ishak, dari Al
Harits, dari Ali RA, ia berkata, "Dilakukan tayamum pada

setiap kali hendak mengerjakan shalat."27o

9697. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Hasyim

270. Ibnu Abi Syaibah dalanMushannaf (lll47).
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memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

memberitatrukan kepada kami dari Abi Ishak, dari Al Harits,

dari Ali, se'perti itu.27'

9698. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdan Al Maruzi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdul
Warats memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Amir Al
Ahwal memberitatrukan kepada kami dari Nafi, ia bercerita

dari Ibnu Umar, bahwa lafazhnya seperti itu.2'2

9699. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid
memberitahukan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

"Digunakan tayamum hanya unfuk satu kali shalat."273

9700. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitatrukan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, ia

berkata, "Tayamum dilakukan pada setiap kali hendak

melakukan shalat. Seperti itulah Qatadatr menafsirkan ayat ini,

i\714 $ 'Kr*u tidak mendapatkan airt J'271

9701. ... Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Al Faryayi menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari

Yatrya bin Sa'id dan Abdul Karim bin Rabi'atr bin Abi
Abdurrahman, mereka berkat4 "Dilakukan tayamum pada

setiap kali hendak melakukan shalat."275

'7r. Al Baihaqi dalamls-Sznan (ll22l)
"'. Al Baihaqi dalam ls-Sznan (lt22l\ dan Al Bagbawi dalarn Ma'alim At-Tanzil

(2t8r).
273. fbnu Abi Syaibatr dalam Mushannaf (lt 147'y.

"0. [bo,, Abi Syaibah dalamMushannaf (ltl48).
2'5 . AlBaghawi dalam Ma'alim At-Taruil (2/81\.
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9702. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran Al
Qathan menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari An-
Nakha'i, ia berkata, "Dikerjakan tayamum pada setiap kali
hendak melakukan shalat."276

Ada yang berpendapat, "Melainkan Allah memerintahkan

kepada orang yang sedang berhadats untuk bertayamum, setelah ia
mencari air dan tidak menemukannya. Sedangkan bagi orang yang

tidak berhadats, diharuskan mencari air untuk bertayamum, kemudian
shalat dengan tayamum tersebut, dan tidak memperbarui tayamumnya

pada setiap kali hendak melaksanakan shalat."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9703. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su$an bin Habib menceritakan kepada kami dari Yunus, dari

Al Hasan, ia berkata, "Kedudukan tayamum sama dengan

berwudhu."277

9704. Isma'il bin Musa As-Suddi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Umar bin Syakir menceritakan kepada kami dari Al
Hasan, ia berkata, "Orang yang bertayamum, selama tidak
berhadats, dibolehkan mengerjakan shalat dengan

tayamumnya tersebut. Namun jika ia telatr mendapatkan air,

maka diharuskan baginya untuk berwudhu."278

Al Baihaqi dalamls-Szzan (l/221) dengan riwayat yang sama dari Qatadah.
Ibnu Hajar dzlam Fath Al Bari (llffi6) dan Asy-Syaibani dalam Al Hujjah
(u52).
Al Jashshash dalam Ahkam Al Qur'an (4121), ia berkata, "Yaitu madzhab Ats-
Tsauri, Al Hasan bin Shalch, dan Al-Laits bin Sa'd, serta maddrab Ibrahinn,
Harnmad, dan Al Hasan."

276

217'.

278.



UfiAhXhaM

9705. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam

memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata,

"Seorang laki-laki, selama ia belum berhadats, maka ia
mengerjakan semua shalatnya dengan satu kali wudhu. Begitu
juga dengan tayamum."27e

9706. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam

memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata,

"Seorang laki-laki menge{akan shalat dengan satu kali wudhu

pada setiap kali melaksanakan shalat."2Eo

9707. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, ia

berkata, "Selama belum batal, tayamum digunakan pada setiap

kali shalat."28'

9708. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufyan bin Habib menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Atha, ia berkata, "Kedudukan tayamum sama dengan

wudhu."282

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang benar

adalah yang mengatakan batrwa tayamum dilakukan pada setiap kali
hendak mengerjakan shalat, dan sudatr menjadi kewajiban untuk

mencari air ketika hendak bersuci, karena Allah SWT telatr

memerintahkan orang-orang yang ingin melaksanakan shalat untuk

bersuci dengan air. Jika tidak mendapatkan air, maka diperintatrkan

2]'. Ibnu Abi Syaibah dzlamMtuhannaf (1134).
280. Al Baghawi dtlamMa'alim At-Tanzil (2l8lr.
2't. Ibid.
2t2. Ibid.
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untuk bertayamum, sesuai dengan sabda Rasulullatr SAW, kecuali

orang tersebut telatr melaksanakan shalat dengan menggunakan air

(berwudhu), maka ketika orang itu berhadats, kesuciannya batal, dan

gugur kewajiban berwudhu secara sunah. Sedangkan bagi orang yang

telah melaksanakan shalat dengan tayamum pada shalat sebelumnya,

maka diharuskan baginya untuk memperbarui tayamumnya,

berdasarkan kejelasan ayat yang memerintahkan untuk bertayamum,

setelah ia mencari air dan sulit untuk mendapatkan air tersebut.

Takwil lirman Allah: S;b W itg 'ifr";;l{sesunggunnya

Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun).

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, "Allah senantiasa

menghapus dosa hamba-Nya dan menghilangkan siksaan bagi orang-

orang yang telah melakukan banyak dosa, selama dosa yang dilakukan

bukanlatr dosa menyekutukan diri-Nya, seperti Allah memberikan

maaf bagi orang-orang beriman yang telatr melaksanakan shalat di
masjid dalam keadaan mabuk."

Firman-Nya,l3j& uMaha Pengampuz," maksudnya adalatr,

Allah senantiasa menutupi dosa-dosa mereka dan tidak menyegerakan

siksaan kepada orang-orang yang telatr melakukan kesalahan,

sebagaimana Allah memaafl<anmu, hai kaum mukminin yang

melaksanakan shalat di masjid dalam keadaan mabuk, padahal shalat

tersebut telatr diwajibkan atas kamu. Janganlatr kamu kembali pada

perbuatan yang serupa, lalu memperoleh ganjaran dengan kembalinya

kamu pada perbuatan tersebut, padahal Allatr telatr melarangmu

dengan mendatangkan siksaan dan htrkuman bagi orang-orang yang
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telah melanggarnya, sebagai contoh peringatan bagi orang lain yang

melakukan perbuatan serupa."2t3o'O

Ji,r\ir",tt*s'*r'b;j1vr$fi (;4;ri, jir$t3t;it
, -.rr2 /
.L-dll lJ.z;
v-, J ',/

'Apal<ah l<nnru fidak melihat or(mg.or(mg yarng tclah diberi
bagtan dnri AlKitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih)
ke s e s atan ( dffigar. p ehuriuk) ilmt mer el<s b errnr,olcstza.d wp ay a

l<mrru tersesat (menyimlang) dnri jalon (yangbenar)."

(Qs. An,Nisaa' [{l:44)

Takwil firman Allah: rri53( Lrt+€\ ,i,j ir.t 3t; it
(Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian
dari Al Kitab [Taurat)?"

Abu Jarfar berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam

menafsirkan makna ayat, 'U5\ \Lj i\ "Apakah kamu tidak melihat
orang-orang yang."

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, "Apakah
kamu tidak memberitatrukan?"

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Apakatr
kamu tidak mengetahui?"

283. & dari kata J-i53r, apabila dijadikan contoh dan ibrah bagi orang lain,

dikatakan, "Aku menghukuf si fulan sebagai pelajaran bagi yang lainnya agar
tidak melahrkan kesalahan yang sama. Lihat .t{ l-Lisan, entri; (.(f .

-
Z
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Abu Jarfar berkata: Menurut pendapatku, makna yang benar

adalatr, "Wahai Muhammad, apakatr kamu tidak melihat dan

memperhatikan orang-orang yang telah diberikan sebagian ilmu dan

pengetahuan, karena kedua hal tersebut (ihnu dan pengetahuan) tidak

dapat dilihat dengan kasat mata, namun dapat dilihat dengan mata

hati, yaitu dengan menggunakan ilmu tersebut, seperti yang telatr kami

jelaskan.

Takwil firman Allah: Vt€-Jl (r, qy;, tl,j 'tj
orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab [TauratJ).

Maksudnya adalatr kepada orang-orang yang telatr diberikan

bagian dari kitab Allatr. Mereka mengetatrui tentang kitab tersebut.

Disebutkan batrwa yang dimaksud Allah dengan itu adalatr

sekelompok orang Yatrudi yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9709. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah,. ia berkata,

"Maksud a yat, 'titr7f\.3ii4$tr';;ta'Jt t!'ile$t lt; it',# \fui o1 'otl$ "Apalkah kamu tidak melihat orang-

orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab (Taurat)?

Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petuniuk) dan

mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari
jalan (yang benar)," adalatr orang-orang Yahudi. Merekalatr

musuh-musuh Allatr yang mernilih kesesatan.2sa

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (11493) dan Ibnu Jauzi dalam ?,od Al
Masir (2197).

1 lorarg-
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9710. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari_Ikrimah, meng enai ayat, ; dI
,t€J t, \+;t ti'J ir.t J\,,Apakah kamu tidak metihat
orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab
(Taurat)?" hingga ayat, l2e$ & '&3i 63;- "Mereka

merubah perkataan dari tempat-tempatnya," Ikrimah berkata,
"Ayat ini diturunkan kepada orang Yatrudi bemama Rifa'ah
bin Sa'ib."28s

9711. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin
Bakir menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:
Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit)
berkata: Sa'id bin Jabir atau Ikrimatr menceritakan kepadaku

dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rifa'atr binZudbin Tsabit adalah

salah seorang pemimpin mereka 
-maksudnya 

pemimpin dari
kalangan Yahudi-. Apabila Rasulullah SAW bersabda,

pastilah ia memutarbalikkan lidatrnya dan berkata, "Hai
Muhammad, kami akan berusaha mendengarkannmu sampai

kami mengerti maksud ucapanmu." Padahal, setelah itu ia
mengingkari kedatangan Islam dan mencelanya. Atas dasar

itulah Allah menurunkan ayat berikut ini, t!,j ir.t 3t; it
ffi2rt'o;iK. .'^Sr('a, V4;r "Apatrnh kamu iidak metthat

orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab (Taurat)?
Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk),"
sampai ayat, {o$ [S;;i"it "Mereka tidak beriman kecuai

iman yang sangat tipis.'286

Ahmad bin Ali d^lam Al Ujab fi Bayan Al Asbab (2/881), As-suyuthi dalam
Ad-Durr Al Man*ur (21553), danAl ltqan (21397).
Ibnu Jauzi dalarn kd Al Masir (2197), Ahmad bin Ali dalan Al Ujab fi Bayan
Al Asbab (11244), Al Q,urthubi dalam Tafsir (5/242) dan Ibnu Hisyam dalamls-
Sirah An-N abawiyah (3/98).
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9712. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq. Sanadnya dari Ibnu

Abbas, dengan riwayat 

t:;m" 
sepertinya.2sT

J5t\i:",ru*,'*r3;i4rg$i;4;t\!'J'utr\3t;it
6; ;$ 63gi il 6'?:,ra. raxi; @ 1#' \:'6

"Apol<ahl<f,inu dnak melihat or(mg.or(mg yang tclah diberi
bagtan dnri AlKitab (Tanm)? Mqeka nlembeli (rnenilih)
lcesesatan (dengan pef;,ntjuk) dmr mqel<abanalcsu'd ilpayd

l<ffiw tercesat funenyim|and dari ialar' (yar.lsbanor),

Dan Nlah lebih nerrgetalrui (dmipada knmu) tentmrg
nrusu,h-rrru,salwrnt,DanatlcuplahAllahmeniodipelinfuinrg

(bastrru). Don arl<uplah Alldh mmiadi panolong
(baghrru)."

(Qs. An,Nisaa' l4lz 44-45)

Takwil lirman Allah: @ 1r,3Ji W SittV:'{ir$t'oii:S-
6; ;'\ 6i g; i'\ 8'-$;fi1, *1X'tS (iiereka membeti

[memilihJ kesesatan [dengan petuniuk] dan mereka bermaksad

supaya kamu tersesat [menyimpang] dari ialan lyang benarJ. Dan

Allah lebih mengetahui [daripada kamu] tentang musuh-musuhmu.

287' Ibnu lauzi dalam hd Al Masir (2197) damAl Bagbawi dilamMa'alim At-Tanzil
(2t82).
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Dan, cukuplah Allah menjadi pelindung [baginuJ, dan cukuplah
Allah menjadi penolong [bagimu).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, "i$.3f 'ojj{*Mereka
membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk)" adalatr orang-orang
Yahudi yang telah didatangkan sebagian kitab Allatr kepada mereka,
namun mereka lebih memilih kesesatan. Mereka telah mengambil
jalan yang sesat dan menempuh jalan yang bukan menjadi jalan
petunjuk dan kebenaran, padahal mereka diberikan ilmu agau

mendapat petunjuk jalan dan metode kebenaran.

Maksud Allah adalatr menjelaskan sifat mereka yang telah
menukar kesesatan dengan cara mendustakan Nabi Muhammad sAw
dan tidak beriman kepada beliau, padatral mereka tatru batrwa jalan
yang benar adalah dengan beriman dan percaya kepada apa yang terah
mereka dapatkan dari berbagai sifat Nabi Muhammad SAW,
sebagaimana tertera dalam kitab mereka.

Sedangkan maksud ayat, ')r${t W S SrU; ,Dan mereka
bermal<sud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang
benar)." Yaitu mereka yang telah dijelaskan oleh Allatr mengenai
sifat mereka, dan yang telatr didatangkan kepada mereka bagian dari
kitab Allah, mereka menginginkan untuk menyesatkan kalian wahai
sahabat-satrabat Nabi Muhammad sAw dan yang telarr percaya
kepada beliau.

|#tt[,; S "Kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang
benar)," maksudnya menjauhkanmu dari maksud dan tujuan jalan
kebenaran, hingga kamu mendustakan Nabi Muhammad dan menjadi
tersesat seperti mereka.

Penyebutan ini dari Allah merupakan peringatan kepada
hamba-Nya yang beriman, ymg meminta nasihat dalam hal urusan
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agama kepada seseorang yang menjadi musuh Islam, atau

mendengarkan sesuatu yang dapat mengingkari kebenaran.

Allah kemudian menyampaikan berita tentang permusuhan

kaum Yahudi kepada orang-orang mukmin, dan melarang orang-orang

mukmin meminta nasihat dalam hal urusan agama mereka (Islam)

kepada orang-orang Yahudi. Allah lalu berfirm*, !${(:rit, 'rG1$tt
"Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-

musuhmu."

Maksud Allah adalatr, "Wahai orang-orang beriman, Allatl
lebih mengetahui keadaan musuh-musuh kalian. Dia berfirman,

'Sempumakanlatr ketaatanmu hanya kepada-Ku, yaitu dengan menaati

larangan-Ku untuk tidak meminta nasihat kepada mereka dalam

urusan agamamu, karena Aku lebih mengetahui perbuatan mereka

kepadamu, berupa penipuan, pengingkaran, permusuhan, dan

kedurgkian. Mereka hanya menginginkan kehancuran atas dirimu dan

berusatra menyesatkanmu dari jalan kebenaran, hingga akhirnya kamu

binasa'."

Mengenai firman Allah, 6; ;t\ 6{t 9j 4\ 8r "Dan
cuhtplah Allah menjadi pelindung (bagimu), dan culruplah Allah
menjadi penolong (bagimu)," maksudnya adalah, "Hai orang-orang

beriman, hendaknya hanya kepada Allah kalian percaya dan

berpegang teguh. Tugas kalian hanyalatr bertawakal kepada-Nya.

Hanya kepada-Nya kalian meminta dan memohon, bukan kepada

selain-Nya. Cukupkanlatr Dia menjadi pelindung kalian dari musuh-

musuh kalian."

Mengenai firman Alah, 0j it\ {9: "Don cuhtplah Atlah
menjadi pelindung (bagimu)," dia berkata, "Maksudnya adalatr,

'Cukuplah Allah sebagai penolong, menyeralrkan diri dan urusanmu di
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bawah penjagaan dan pemeliharaan-Nya, dari musuh-musuh yang
menakut-nalcutimu dalam agirma, atau menghalang-halangimu untuk
mengikuti ajaran Nabimu'."

Mengenai firman-Ny4 ir; ;t\ tifi "Don culruplah Allah
menjadi penolong (bagimu)," ia berkata, .,Maksudnya adalatr, 'Hanya
Allah yang patut menjadi penolongmu dari musuh-musuhmu sendiri
dan musuh agirmamu, serta dari kejahatan orang-orang yang
menginginkan kehancuranmu dan kej elekan agamamu'.',

ooo

€4'.oJSj 4*(; e -€Jt 6i,*136 aft e
t;"e_4i ott;#\V Es; #';L -gi W;i
'6 #1 iit;'J W i'KJ $g Et r,,vl; €;4 UE'#1

5rgJy;#ix7i$nr
"Y aitu ot ctntg. or ang Y ahudi, mer el<a mmgub ah p erl<ataart

dmitcmpat.tempatrrya.Mqel<abql<atar'Kamimendengm,,
tetapi l<srni tidak tnau tnerwatinya. Dan (muela

merrgatal<art Dula),'Dengarlah', seilang l<flnru sebenmtrya
tidak mendengar apa.apa. Dart $nuelra mmgatal<m),

'Ra.o' ina', ilengart me,m:utor.rnfiar lidalmy a ilmt mencela
agcuna. Sekiranya mqelca mengdtak{m, ,Kanti mendengar

dmt meruff1t6 d.crl ilmgdrlah, ilcn putwtil<anlah l<snli,,
tmtulah itu lebih baik bagi merelca dm lebih tcpat, ats,
tetdpi Allah ntmguai/r. ntq el,a, l<m ena lccl<of ir an mq eka.
Mercl<a ddakberhnanl<canli imart yang sangat tipis.r,

(Qs. An.Nisaa' l4l: 46)
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Takwit firman Allah: 4-i(; e'&1'rlr;V6 A$'i
(Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari
tempat-tempatnya).

Abu Jarfar berkata: Ayat ini mengandung dua penafsiran:

Pertama, maknanya adalatr, "Apakah kamu tidak melihat

orang-orang yang telatr diberikan sebagian kitab dari golongan orang-

orang Yahudi, namun mereka mengubah perkataannya?" Oleh karena

itu, firman-Nya, 11/'16 A$,'64 "Yaitu orang-orang Yahudj,".menjadi

penghubung untuk kata !;if.
Ini merupakan pendapat mayoritas penduduk Arab dari negeri

Kufalr. Mereka mengarah kepada firman-Nya, L'r6 A$ G "Yaitu

orang-orang Yahudi...."

Kedua, maknanya adalatr, 'Yaitu orang-orang Yahudi."
Mereka mengubatr pembicaraan tidak pada tempatnya, menjadikan

kalimat f; aiUuang dari pembicarium tersebut sebagai tanda cukupnya

bukti dari firman Allatr."

Llti Aift '& "Yaitu orang-orang Yahudi." Yakni pada

mereka, karena apabila lafazh fi disebutkan dalam pembicaraan,

maka maknanya akan menjadi sebagian dut', '6, dan itu sudah cukup

dengan menunjukkan 'Apadanya. Selain itu, orang Arab [melakukan
hal itu jika hendak memulai pembicaraan yang baru. Oleh karena itu,

digunakan kata '$, sebagai awal permulaan pembicaraan],288 seperti

ucapan, "Sebagian kami ada yang mengatakan, dan sebagian kami ada

yang tidak mengatakan." Maksudnya adalatr, "Di antara kami ada

yang mengatakan hal tersebut, dan di antara kami ada yang tidak
mengatakannya." Dibuangrya lafazh '$ sebagu suatu kecukupan

bukti seseorang atasnya, sebagaimana perkataan Dzu Rammah,

"t' Apu yang tertera di antara tanda u[J" telah hilang dari manuskrip, dan kami
menemukannya dari naskah manuskrip yang lain.
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rridt -at 
1-?1r ...{4, ^-,;'fii drtY'

"Merelrn bermalam, sebagian dari merelca bercucuran airmata dan

sebagian lain menyeka airmatanya dengan kain tambalan."28e

Maksudnya adalatr sebagian airmata mereka, seperti firman

Allah, iF:l i:6. 'i Jy -q YS "Tiada seorang pun di antara kami
(malailrat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu." (Qs.

Ash-Shaffaat [37]: 164).2x

Makna seperti inilah yang ditafsirkan oleh mayoritas orang

Arab dari penduduk Bashratr yang mengarah kepada tafsir ayat, G'&Jl 'ojr; lr'rti 'q$ "Yaitu orang-orang Yahudi, mereka

mengubah perkataan."

Hanya saja, mereka berkata, "Dalam kalimat tersebut

tersembunyi kata (pjilt), seakan-akan maknanya menurut mereka

adalah, Yaitu kaum Yatrudi yang merubah perkataan, mereka berkata

seperti isi syair yang diucapkan oleh An-Nabighatr,

?#t;i"'et ; il e)?|yttu
"seakan-alcan kamu termasuk kelompok unta bani (Jqaisy,

Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Dzi Ar-Rammah. Narnrm redaksinya
berbeda dengan yang ada dalan Tafsir Ath-Thabari. Dalan Ad-Drwan terhrlis,

.1.irl fi' i* d ?ri ...'i 4b titi;i\i i&i
"Merelra bermalam, sebagian dari mereka,

airmata menguasainya, dan sebagian lain menyeka tetesan air mataair dengan
lrain tambalan."

Lihat Ad-Diwan (haL an\.
Disebutkan dengan lafazhnya: Al Farra dalamMa'ani Al Qur'an (ll27l).
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yang ditabuhlran geriba dari belalang kakinya."2et

Maksudnya, seakan-akan kamu seekor unta dari bani Uqaisy.

Sementara itu, para atrli natrwu Kufatr mengingkari adanya

kata yang tersembunyi bersama '$, kecuali ;11t, atau apa saja yang

serupa dengannya.

Abu Ja'far berkata: Menurutku gendapat yang benar adalah

yang mengatakan batrwa ayat !9'rti Ali '61 "Yaitu orang-orang

Yahudj," terkait dengan orang-orang yang telah diberi bagian Al Kitab
(Taurat), karena kedua khabar-nya mencakup keseluruhan, dan kedua

sifatnya terangkum dalam satu sifat manusia, yaitu orang-orang

Yatrudi, yang sifat-sifat mereka telah dijelaskan dalam ayat, 3t: it
,-€-(fr 'til','; t|rj 't.t *Apakah kamu tidak melihat orang-orang

yang telah diberi bagian dari Al Kitab (Taurat)?"

Seperti itulah para ahli tafsir memaknainya. Oleh karena itu,
tidak ada gunanya memperpanjang pembicaruran, sampai mengatakan

adanya dhamir yang tidak terpakai, padahal perintahnya sudah seperti

itu dan sudatr seharusnya ditinggalkan.

Takwil firman-Nya: 4*(; & '8J1 'rir* (Mereka

mengubah perkataan dari tempat-tempatnya).

Abu Ja'far mengatakan bahwa mereka mengganti makna dan

mengubah penafsirannya. Kata y'(Jt 666111, bentuk jarnak dari kata

Llf.

2er' Baitnya tercanturn dalam Diwan Nabighah Bani Dzabyan dari qashidah yang

bertema "r:,,L;;1rr1 ljt-r {i!'r' dan tentang mencela geriba yang ruSak. Lihat ld-
Diwan(hal. 123).
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Mujatrid berkata, "Maksud lafazh gl()t "psilutaan," adalah
Taurat."

9713. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai ayat, 4..;e(; e'&i |ir*
"Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. " bahwa
maksudnya adalah, orang-orang yahudi merubatr kitab
Taurat.2e2

9714. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
riwayat yang sama.2e3

Takwit firman Allah: -;a-2(j g, @ari tempat-tempatnya).

Maksudnya adalah dari tempat-tempatnya dan maksud-
maksudnya yang menjadi aratr tujuan sebenarnya.

Takwil firman Allah: (t;15 f,.:; ItJ$; (Mereka berkata,

"Kami mendengarr" tetapi kami tidak mou menurutinya).

Maksudnya adalatr, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Hai
Muhammad, kami mendengar perkataanmu dan kami menentang
perintahmu'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut
adalah:

lll' runu Abi Hatim dalam Tafsir (3/965) dan Ibnu Javi ddanhd Ar Masir (2t99).,rr. Ibid.
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9715. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad bin
Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid,
tentang ayat, CtifiLj (.-Ii *...'Kami mendengar', tetapi kami
tidak mau menurutinya," ia berkat4 "Orang-orang Yatrudi
berkata, tKami mendengarkan perkataanmu, dan kami tidak
akan menaatimu'."294

9716. Muhammad bin Amr menceritakan ke'padaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sama.2e5

9717. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepda kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
riwayat yang sama.2%

9718. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,

tentang ayat, q74 (tJi "17o^i mendengar, tetapi kami
tidak mau menurutinya," 'Maksudnya adalatr, orang-orang

Yahudi berkata" Ikmi mendengarkanmu, namun kami tidak
mematuhimu'."297

Takwil lirman Allah: #'# 'E|i ('Dengarlah" sedang

kama sebenarnya tidak mendengar apa-apa).

Abu Ja'far berkata: Ini adalah berita dari Allah mengenai

orang-orang Yahudi yang ikut hijrah bersama Rasulullatr SAW pada

2e4' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3t965) dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil
(2t83).

2e5' Ibid.e' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/965).D'' AlMawardi dalam An-Nutcat wa Al Uytn (11493).
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masa beliau hidup. Mereka mencaci-maki Rasulullatr SAW,
menyakitinya dengan melontarkan perkataan keji, dan berkata kepada
beliau, "Sebagian dari kami mendengarkan," padahal sebenarnya

mereka tidak mendengarkan, seperti perkataan seseorang yang

ditujukan kepada orang lain yang dicelanya, "Dengarkanlah, semoga

Allah memberimu pendengaran." Sebagaimana disebutkan dalam
riwayat berikut ini,

9719. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,
tentang ayat, # ';L '€|i "...'Dengarlah', sedang kamu
sebenarnya tidak mendengar apa-apa," "Ini merupakan
perkataan orang-orang Yatrudi dari kalangan atrli kitab, Ini
seperti suafu bentuk perkataan yang diucapkan oleh seseorang,

'Dengarkanlah', padatral kau tidak dapat mendengar, sebagai

bentuk penghinaan dan celaan, serta perkataan yang menyakiti
Rasulullah gag;r.r/e8

9720. Diceritakan kepadaku dari Al Minjab, ia berkata: Bisyr bin
Umaratr menceritakan kepada kami dari Abi Rauq, dari Adh-
Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, # # 'gi
"...'Dengarlah', sedang kamu sebenarnya tidak mendengar

apa-apa," ia berkata, "Mereka berkata kepadamu,

'Dengarkanlah', padatral kau tidak dapat mendengar."2ee

Diriwayatkan dari Mujatrid dan Al Hasan, keduanya

berpendapat bahwa maknanya adalah, "Dengarkanlah, padahal
perkataan itu tidak dapat diterima darimu."

Jika malcnanya demikian, pasti dikatakan, LW ? 't;ri
(dengarkanlatr, akan tetapi tidak dapat didengar), namun yang

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/965) dan Al Mawardi dalam An-Nul<at wa Al
Uyn(t/493).

298.

299.
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ada maknanya meNljadi, lti I '&ti (dengarkanlatr dan k4u
tidak dapat menden_gar). ietapi Allah menyebutkan ayat, W
g)1 C*t '#\ *D"ogon memutar-mutar lidahnya dan
tnencela agatna."

Allah menjelaskan sifat mereka, batrwa mereka mengubah
pembicaraan dengan lisan dan mengingkari agama dengan cara
mencaci-malci Nabi SAW.30{

Pendapat yang telatr disebutkan dari Mujatrid [Al Hasan: Ibnu
Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad bin
Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari
Mujatridl,3or mengenai ayat, # t.6 -€|i "...,Dengarlah,,

sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa," ia
berkatq "Maksudnya adalah, 'Apa yang telatr kamu katakan
tidak diteri^ t3302

9721. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Abi Juraij, dari Mujatrid, mengenu ayat

#'&'€fi "...'Dengarlah,, sedang kamu sebenarnya tidak
mendengar apa-apa," ia berkata, 'Maksudnya adalah tidak
didengarkan."

Ibnu Juraij berkata dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari
Mujatrid, mengenai ayat, Qi.li # 'gi "...,Dengarlah,,

sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa," ia

'*' lbnu Abi Hatim dalamTafsir (31965),Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al uyun
(11493), dan Al Baghawi dalamMa,alim At-Tanzil (2183).

'"'' Apa yang tertera diantara tanda '[]" telah hilang dari manuslcrip, dan kami
mendapatkannya dari naskah yang lain

'"'' Mujahid dalam Tafsir (hal. 282) dan Ibnu lavi dalam hd At Masir (2/ro0).

-

I r+e
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berkata, "Maksudnya adalah, 'Apa yang kamu ucapkan tidak

diterima'."303

9722. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.3oo

9723. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, mengenai ayat,
/ 't "< "'li "...'Dengarlah', sedang kamu sebenarnya tidaktr*e

mendengar apa-apa," ia berkata, "Maksudnya adalah, seperti

ucapanmu, 'Dengarkanlah, akan tetapi perkataan darimu tidak

didengarkan'."305

9724. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Sebagian dari mereka

berbicara mengenai ayat, # 'iL 'gi "...'Dengarlah',

sedang lcamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa, " "Seperti

ucapanmu,'Dengarkanlah, tanpa adanya penghinaan'. "

rakwir firman Allah: g)1 eW #i\V Etifr""
[mereka m engatakanJ : uRaa' ina", dengail m etnutar-m utar lidahnya
dan mencela agama)

303. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/965) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11493).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31966) dan Al Baghawi dzlam Ma'alim At-Tanzil
(2/83).
Ibid.

3o/t.
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Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, Vt', "Raa,ina" adalah,
"Kami berusatra mendengarkanrnu, maka berikanlatr pemahaman
kepada kami, niscaya kami akan memahamimu."

Kami telatr menjelaskan penakwilan ayat tersebut beserta
dalilnya dalam surah Al Baqarah, maka kami tidak perlu mengulasnya
lagi.306

Allah kemudian menyampaikan bgrita tentang mereka, batrwa
mereka mengatakan hal itu '&i\ $."D"ngon memutar-mutar
lidahnya," yakni sebagian dari mereka ada yang memutarbalikkan
lidah, dan sebagian lagi mengubatr makna menjadi makna yang
menyimpang dan meremehkan kebenaran Nabi SAW. Jjli O *,
"Dan mencela agama."

Sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

9725. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ab&tnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Qatadatr berkata,
"Orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, 'Kami berusaha
mendengarkannlu'. Mereka mengejek dengan mengucapkan
hal itu, maka perbuatan kaum Yatrudi itu merupakan sebuah
keburukan. Mereka berkata, 'Kami berusaha

mendengarkanmu', padatral mereka sedang memutarbalikkan
lidah. jtr3 aninya memutarbalikkan lidah mereka. e ff,
g3l1 'oon mencela agam6r."3o7

9726. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mend-engar Adh-
Dhahhak berbicara tentang firman Allah, '*t:\fi;D"ngon

ll' fiUt tafsir surah Al Baqarah ayat 104.
307' Abdurr,'.aq dalam Tafsir (ui6l)dan Ibnu lauzi daranZ,d Ar Masir (2lloo).
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memutar-mutar lidahnya," "Seorang laki-laki dari kaum

musyrik berkata, 'Aku akan berusatra mendengarkanmur. Akan
tetapi setelatr itu lidahnya memutarbalikkan perkataan tersebut,

yakni mengubatr makna yang sebenarnya."308

9727. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

ke,padaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, G
4++V e '&i 6'ir* Li6 't2$f "rotu orans-orans
Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, "
hingga ayat, l-ltI O (",Sis "Doo mencela agama," bahwa

mereka mengejek dan memutarbalikkan lidah atas sesuatu

yang telatr disampaikan Rasulullatr SAW, serta mengingkari

agama.3oe

9728. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkala: Ibnu Zaid berkata,
tentang ayat, g)1 g ff, '#:\ Yj US; "Dan (mereka

mengatalran),'Raa'ina', dengan memutar-mutar lidahnya dan

mencela agama," ia berkatA "Lafazh Vt't 'Raa'ina'
maksudnya mengingkari again'ira dan memutarbalikkan lidatr

untuk mengingkari dan mendustakan Nabi. Maksud lafazh,

cPrlr aaUan salah bicara."3lo

9729. Diceritakan kepadaku dari Al Minjab, ia berkata: Bisyr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Rauq

menceritakan keDada kami dari Adh-Dhahhak. dari Ibnu
Abbas, tentang ayat, d-U:\ ($ "Drngon memutar-mutar

30t' Ibnu Katsir dalam Tafsir (l/150) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(U253).

3@' fbnu lavzidalamtud Al Masir (2il0o).
3to' lbnu Athiyah dabm At Muhanir Al Wajiz (2162).
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lidahnya," bahwa artinya menggantinya dengan

kebohongan.3ll

rakwil lirman Attah: 'o$(ig'€t63Zr 66 il l;
iit; '& V. (sekiranya mereka mengitakan: "Kami mendengar

dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu
lebih baik bagi mereka dan lebih tepat).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Sekiranya mereka

--orang-orang Yatrudi yang telah diterangkan sifatnya oleh Allah-
berkata kepada Nabi Allah, 'Hai Muhammad, kami mendengar

perkataanmu, menaati perintatrmu, dan menerima apa yang telah

didatangkan dari sisi Allah kepada kami. Dengarkanlah kami dan

perhatikanlah apa yang akan kami katakan. Kami menunggu agar

kami dapat memahami maksud perkataanmu kepada kami'."

Mengenai 
^y"t, i6i '{W'6{"Tentulah itu lebih baik bagi

merelra dan lebih tepat," ia berkata, "Tentu hal itu lebih baik bagi

mereka di sisi Allah. ii15 'Oo" lebih tepat'."

Abu Ja'far berkata: Paling tepat dan benar dalam hal

perkataan, karena hal tersebut merupakan keteguhan dan kebenaran

dari firman Allah (suratr Al Muzammil t73l ayat 6), \ ilft "Dan

lebih berkcsan," yaigmaksudnya adalah lebih benar.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9730. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang ayat, { W'oK $}g'{t 63 E;* $6 #1 l;
"Sekiranya merela mengatakan: "Kami mendengar dan

3rr' 15ou Abi Hatim dalam Tafsir (3196t).
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menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah

itu lebih baik bagi mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah

orang-orang Yatrudi, mereka berkata,'Dengarkanlah kami,

karena sesungguhnya kami telah mendengarkan dan

menaatimu . $i6, 3' D an perhatikanl ah kami ", maka j anganlah

kamu tergesa-gesa terhadap kami'."3 I 2

9731. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailah

menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Jabir, dari

Ikrimah dan Mujatrid, tentang ayat, ffi "Dan perhatikanlah
kami," ia berkata, "Maksudnya adalatr, 'Dengarkanlatr
sebagian dari kami'."3 I 3

9732. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibni Juraij, dari Mujahid, mengenai ayat, $>S
"Dan perhatikanlah kami," ia berkata, "Maksudnya adalah,

'Berikanlah kami pemahaman'."3 14

9733. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang ayat, (ili$ "Dan perhatikanlah lcami," ia berkata,

"Maksudnya adalah,'Berikanlah pernahaman kepada kami'. "3 
I 5

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ini sesuai dengan

penakwilan Mujahid dan Ikrimah ketika menjelaskan dan

ili' ru Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit (2183).
3r3' Ibnu dbi Hatim dalanr Tafsir (3/968) dan Ibnu Athifh dalam At Muhanir Al

Wajiz (2/62\.
t'n' Ibid.
3t5' Ibid.
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mengarahkan maloa lafazh (ilij"Dan perhatikanlah kami," kepada,
"Dengarkanlah sebagian dari kami." Mujatrid mengarahkan kalimat
tersebut kepada makna, "Berikanlah pemahaman kepada kami." Kami
(Abu Ja'far) tidak mendapatkan perkataan tersebut pada kebiasaan

orang Arab, melainkan maksud tersebut mengaratr pada pemahaman
kalimat, "Berikanlah kami pemahaman, tunggulah sampai kami
mengerti maksud ucapiulmu, atau menunggu apa yang akan kami
utarakan, dan hingga kamu mendengarkan kami."

Jika demikian, maka konteksnya sudah dapat dipatrami,
sekalipun tidak ada penafsiran dan penjelasan pada kalimat tersebut,
karena kami tidak mengetahui kalimat (;ytl .,Dan perhatikanlah
kami" terdapat dalam batrasa Arab, Ul ./.tf ,u,Ji:it kecuali dengan
makn4 "Tunggulatr kami dan lihatlatr ke arah kami," diantaranya
sesuai ucapan seorang penyair bemama Hathiah,

*qQp ,# U;* t'; ...€tt'ol'i 5lP' it
Sedangkan kalimat $fi; dengan malana r,J! Ju' diambil dari

sebagian perkataan Abdullatr bin Qais Ar-Ruqayyat,

irA,srrlr'k G ...0:*i ;t'JtiJ*ir Ltztr
"Memandang kcelolun dan tn"on it*n *"** yang nampak,

layalorya rusa-rusa yang mengintai pohon Arak."3t7

Bait ini terdapat dalan Diwan Al Hathi'ah. Dalanr diwan lersebut tertera, lq-1
sebagai ganti dari'5tyt. titnt,ld-Diwan(hal. lO5).

Abdullah bin Qais Ar-Ruqayyat menyebutkan dalam diwan dengan l$az\ 1lt
sebagai ganti dari ;,-ifi,dan makna ru-Jr adalah.Jr-liir bt:-,rJ.Adapun ii!
menrpakan ganti dari r,-.ir. Lihatl d-Diwan (hal. 88).

3l 7.
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Maksudnya adalah seperti rusa yang memandang pohon

Arak.3l8

rakwil lirman Auah: !$ {t 'ri;i_\ bfrfrl'# f.gt
(Akan tetapi Allah menguluk mereka, karena kehaliran mereka.

Mereka tidak beriman kccuali iman yang sangat tipis).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Akan tetapi Allah
Yang Maha Mulia telatr menghinakan mereka (orang-orang Yatrudi),

yang telatr Allah jelaskan sifatrya dalam ayat ini. Mereka telatr

dijauhkan dan dipalingkan dari jalan petunjuk dan kebenaran bjK"
'Karena kekafiran mereka', yaifu penentangan mereka terhadap

kenabian Muhammad SAW dan pengingkaran mereka pada apa yang

datang dari sisi Tuhan kepada mereka (yaitu jalan petunjuk dan jalan

yang terang)."

Mengenai firman Allah, {Jg {1 'oili ii uMereka tidak
beriman lrecuali iman yang sangat tipis," ia berkata, "Maksudnya

adalah tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad dan apa yang

telatr didatangkan dari sisi Tuhan kepada mereka, serta tidak

mengakui kenabian Muhammad SAW."

Mengenai firman Allah, !$ {t "Kecuali iman yang sangat

tipis," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Hai Muhammad, mereka tidak
percaya dengan kebenaran yang telatr kamu bawa kepada mereka,

kecuali (dengan) keimanan yang teramat tipis'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

3rt Arak adalahjenis pohon yang cabangnya biasa digunakan untuk bersiwak dan
disukai oleh binatang sejenis nrsa. Ilsan Al Arab (entri: a ra lra. <d).
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9734. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Al Qatadatr, tentang ayat, )[l
{J! {1 'oti "Mereka tid.ak beriman kecuali iman yang

sangat tipis," ia berkata, 'Tlanya sedikit sekali dari mereka

yang percaya dan beriman."3le

Abu Ja'far berkata: Kami telatr menjelaskan hal itu dengan

berbagai alasannya ketika kami menakwilkan surah Al Baqarah.32o

eoo

$i n &J a-6 t:i 6i G,W\; crl(r\ ij,J A$t q!6,

ao- -KA K i,rs i-crr"s rr? r^':x \i;3 ;$t s
@j;1;;r5l$"qtt

"Hai or(mg.ordrJg yorng telah diberi Al Kitdb, berimarloh
l<nrru lnp"da apa yang telah Kami turunkan (Al Qtln' an)

ycrng membenarkfrrlKitab yorrtg ado padal<*,"*tl sebelum
Karni mengubah nntllu,krnt), lalu Karni putarkm ke

belalcmtg atau Kami l<uarki merel<,a sebagaimona Karni
telah menguhtki orang.ordr.g (yan1 bqbuat mal<siat) padfl

hmi S ahat. D an l<etetap an Allah P astt b erlalcu."

(Qs. An.Nisaa' l{l: 47)

3te' AbdurrazzaqdalamTafsir (1t462) dan Ibnu Javzi dalamZad Al Masir (2/l}l).
320' Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 88.
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rakwil rirman Auah: ff; u_w( 4i,sl1 lj,J A$t qln-
G)(i1iF6':X6/., ;*Et J $ g &6613, (Hai orans-
ora.ng yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa

yang telah Kami turunkan (Al Qur'an) yang membenarkan Kitab
yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu
Kami putarkan ke belakang),

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ;i,Sii G'J C$l qti
"Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab," adalah orang-orang

Yahudi bani Israil, yang ikut hijrah bersama Rasulullatr SAW.

Mengenai firman Allah, uHai orang-orang yang telah

diturunlran Al Kitab, berikanlah ilmu dengan kitab tersebut, llol1",

berimanlah kamu," ia berkata, "Maksudnya adalatr ucapan (firman)

Allah kepada mereka, 'Percayalah dengan apa yang telah Kami
turunkan kepada Muhammad, berupa Al Qur'an'."

Lafazh &J l7i'6j:i, "Yang membenarlcan Kitab yang ada

pada kamu, " maksudnya adalah, "Sebagai pembenaran terhadap kitab

Taurat yang ada pada kamu, yang telah diturunkan kepada Nabi Musa

bin Imran."

Para ahli tafsir berselisih_pendapat dalam menafsirkan ayat, gf
G$1 {F \7"!jb \i;3 ;*8, S S; "sebeturn Kami mengubah

mul<a(mu), lalu Kami putarkan ke belaknng."

Sebagian dari mereka berpendapat artinya "menghapusnya",
ya,lmi menghapus bekas-bekasnya (lekuk wajah), hingga menjadi

seperti bagian pantat.

Sebagian lain berpendapat, 'Maksudnya adalah, 'Kami
hilangkan penglihatannya sehingga mereka menjadi buta'. Namun

khabar yang ada menyebutkan'wajah', padahal maksudnya adalatr

penglihatan.
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-14$"3 '{Y l7'$; 'Lalu Kami putarkan ke belakang',

maksudnya, 'Kami jadikan penglihatannya berbalik dari arah

belakang'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalatr:

9735. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dal bap$nya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, q{i
{}SJ| l}'} '4.i!l "uor orang-gfang yang telah diberi Al
Kitab," hingga ayat, \7;3 

":St 
J $ si "sebetum Kami

mengubah muka(mu), " bahwa maksudnya adalatr

menghilangkan penglihatannya sehingga menjadi buta. Firman

Allah, q$!S iF 6":X "Lalu Kami putarkan ke belakang,"
Maksudnya adalah, "Kami jadikan wajatr mereka menghadap

ke belakang, ke punggung mereka, hingga mereka berjalan

dengan kondisi mundur, lalu Kami letakkan kedua mata setiap

orang dari mereka pada pundaknya.32l

9736. Abu Al Aliyah Isma'il bin Al Haitsam Al Abdi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada

kami dari Fudhail bin Marzuq, dari Athiah Al Aufi, mengenai

ayut, G2$5 &6"!;{; \i;3 ;-tt ;I ,# si,,sebetum Kami
mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang," ia
berkat4 "Maksudnya adalah, 'Kami Jadikan mukanya berada

di bagian belakang, lalu berjalan dengan kondisi mundur'."322

9737. Muhammad bin Umaratr Al Asadi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31969), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun
(11494), dan Al Baghawi dalzmMa'alim At-Tanzil (2184\.
Ibid.

32t.

322.
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Athiyatr, riwayat yang serup4 hanya saja ia mengatakan

balrwa maksud "merubahnya" adalah memutarnya ke

belakang.323

9738. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Al Qatadah, mengenai ayat,
-\ir(31 '{F \7"!iit "Lalu Kami putarkan ke belalcang," ia
berkata, "Maksudnya adalah, 'Kami rubah wajatrnya mengarah

ke punggunrt3324

Sebagian ulama lainnya berpendapat, "Maksudnya adalah,

'Sebelum Kami membutakan sebuah kaum dari kebenaran, lalu kami
putar ke belakang dalam kesesatan dan kekufuran'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9739. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih,_ dari Mujatrid, tentang ayat, & 6":ji,6/. t #, ;\
-\4$'3 

. "Mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke

belaknng," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kami palingkan

dari jalan kebenaran'. Firman Allah, -6r.(fr {F 6'!i 'totu
Kami putarlcan ke belakang', maksudnya adalatr dalam

kesesatan."325

9740. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

Ibid.
Abdunazzaq dalam Tafsir (11462) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11494).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/969) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uyun (11494).

323.

324.

325.
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menceritakan kepada karyi dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang ayat, \|iij ";"tt $*M"ngubah nuka(mu)," (bahwa
maksudnya adalah) dari jalan kebenaran,C${ {F 6'!ji ,

"Lalu Kami putarkan ke belakang" (maksudnya adalah) dalam
kesesatan.326

9741. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak
mengabarkan kepada kami sebuatr qira'at dari Ibnu Juraij, dari
Mujatrid, riwayat yang sama.327

9742. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ab&tnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan_ l(epada kami: Al Hasan berbicara tentang ayat,
\i;3 ;St "Mengubah muka(mu)," 'Maksudnya adalatr,

Kami palingkan dari kebenaran'. Firman-Nya, 1,12 l5 iE \7":ji,
'Lalu Kami putarkan ke belakangi (maksudnya) berada dalam
kesesatan."328

9743. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, Ai$t tjJ ait t$t -ttor orans-orans yans
telah diberi Al Kitab, " hingga ayat, g,il)i qA-(trK "Ato,
Kami funkt mereka sebagaimana Kami telah mengutuki
orang-orang (yang berbuat mal<siat) pada hari Sabtu,', ia
berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Malik bin Shaif dan
Rifa'atr binZaidAt-Tabut dari bani Qainuqa'. Adapun ayat, $-6$1 {F 6"$; \i;3 ;-tt 'Mengubah mutra(mu), tatu

Mujahid menyebutkan keduanya dalam Tafsir (hal. 283) dan Ibnu Abi Hatim
dalam Tafsir (31269).
Ibid.
Al Baghawi dzlanMa'alim AbTanzil (2184).

326.

327.

328.
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Kami putarkan ke belalung', maksudnya adalah, 'Kami
butakan dari kebenaran dan Kami kembalikan ke dalam

kekafiran'."32e

9744. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berbicara tentang ayat, 6r!1o\i;3 ;*ft it $i g-\4$1 fi "sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami
putarkan ke belakang," battwa maksudnya adalah, "Kami
palingkan mereka dari petunjuk dan penglihatan, Kami putar

ke belakang, lalu mereka mengingkari kenabian Muhammad

SAW dan apa yang beliau bawa."33o

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, "Sebelum
Kami mengubatr wajatr, Kami hapus bekas bentuk, garis wajah, dan

arah merekq lalu kami putar ke belakang, dari arah mereka datang,

dari negeri Syam."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9745. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang ayat, -62$1 & 6"#i, 6-F. ' ;rtt ;1 ,# g,
"Sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke

belakang, " ia berkata, "Ayahku berkata, Mengaratr ke negeri

SyaInt."33t

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/968).
Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (21102) dan As-Suyrthi dzlarn Ad-Dun Al
Mantsur (21169).
Ibnu Jauzi dalan kd Al Masir (21102) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Taruil (2185).

329.

330.

33 l.
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, ..Sebelum

Kami mengubatr wajah mereka, dengan menghilangkan bekas lekuk
muka, baru setelatr itu Kami sama-ratakan wajahnya, lalu Kami putar
ke belakang, untuk Kami jadikan wajahnya sebagai tempat yang
ditumbuhi rambut, seperti muka kera yang ditumbuhi oleh rambut-
rambut, padahal rambut manusia berada di belakang wajah."

Mereka berkata, "Wajah mereka diputar ke belakang apabila
telah ditumbuhi rambut, seperti pundak dan belakang wajah."

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang
mengatakan bahwa maksudnya yaitu, "sebelum Kami menghilangkan
penglihatan mereka, terlebih dahulu Kami hapus bekas garis dan lekuk
wajatr, lalu Kami sama-ratakan wajah tersebut, seperti bahu atau
pundak, baru setelatr itu Kami putar ke belakang, untuk meletakkan
penglihatannya di arah belakang, yalari Kami jadikan wajatr mereka
berada di bagian belakang."

Jadi, maknanya adalatr, "Kami rubah wajahnya menjadi
punggung, dan punggung menjadi wajah, lalu mereka berjalan dengan
kondisi mundur." Ini sesuai dengan penakwilan Ibnu Abbas, Ibnu
Athiyah, dan lainnya yang berpendapat sama.

Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, karena
dalam ayat ini Allah SWT membicarakan orang-oran€ yatrudi yang
teJatr diterangkan sifatrya dalam ayat, 'il-+; i3J';r-lt 3t; pt(^\il.g\ 'blj$- y:€S "Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang
telah diberi bagian dari Al Kitab (Taurat)? Mereka memberi
(memilih) kesesatan (dengan petunjuk). "

Allah kemudian memberikan peringatan kepada mereka

tililJ*efu"lf oo'i,,*)',ff:):iii:#,
diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami
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turunlcan (Al Qur'an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu

sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami putarknn l@

belakang."

Jika mereka tidak beriman dengan apa yang telah

diperintatrkan, maka kekuatan dan kekuasaan-Nya mzrmpu

menyegerakan siksaan bagi mereka, dan tidak diragukan lagi, batrwa

ketika mereka diperintatrkan untuk beriman pada waktu itu, mereka

enggan dan justru menjadi kafir.

Jadi, jelaslah kekeliruan pendapat yang menakwilkan ayat ini

dengan arti "membutakannya dari jalan kebenaran dan

mengembalikan kepada kesesatan". Dari sisi mana seseorang yang

dalam kesesatan dapat dikembalikan ke dalam kesesatan? Menurut

logika yang benar, orang yang berada di luar suatu kondisi dapat

dikembalikan atau dilemparkan kepada kondisi tertentu yang berbeda.

Adapun untuk orang yang masih berada dalam suatu kondisi, tidak

dapat dikatakan "dikembalikan kepada kondisi yang sama tersebut."

Jika demikian adanya, dan benar batrwa Allah telah

mengancam orang-orang yang telatr disebutkan dalam ayat ini dengan

memutarbalikkan wajatr mereka ke belakang, maka jelaslatr kekeliruan

pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah

menganc,rm orang-orang kafir dengan dikembalikannya mereka ke

dalam kesesatan.

Adapun pendapat yang me,lrgatakan batrwa maknanya adalah,

"sebelum Kami mengubah wajah mereka menjadi tempat yang

ditumbuhi rambut, seperti bentuk wajatr kera," maka bertentangan

dengan pendapat ahli takwil, kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'

tabi'in, yang cukup jelas menunjukkan kekeliruannya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa maknanya

adalah, "sebelum Kami merubatr wajatr mereka, yang mereka
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termasuk di dalamnya, maka Kami palingkan dari tempat tinggal

mereka di Hijaz dan Najd ke aratr negeri Syam," maka pasti

mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan bukti penurunan ayat

yang sudah jelas. Padahal, makna "wajah" sudatr masyhur di kalangan

Arab, yaitu kebalikan dari punggung, dan kitab Allah SWT haruslah

mengaratrkan penafsirannya sesuai mayoritas bahasa yang digunakan.

Sementara ifu, kata thamas bermakna "kemaafan dan

penghapusan secara langsung."

Dikatakan,

'.*:j;v',*r'-,;i tiylr:j '*rbj a.A, $LiL4"
*r\ur-?tt

"Tanda-tandajalan ilu telah dihilangkan dan dihapus, manakala telah

benar-benar dihapus dan dihilanglcan, maka ia aknn terlafiur dan

rata dengan tanah."

Sebagaimana dikatakan oleh Kab bin Zuhair,

'Jrer lx"!r etb ti!-b',i ...i; riy 6i'::r *U F'u
"Jilrn lceringat mengucar dari setiap atcuran air yang menetes di

belalrang telinga, maka penghapus tanda-tanda akan tidak
diketahui."332

Bait ini terdapat dalan Diwan Ka'b bin Zuhair (hal. 68) pada qashidah yary
pada pembukaannya disebutkan,

St ;rt',*l ct'6 b$'*:t ...lta: ijt e-t c,A tl
Bait syair dalan qashidar, ini befteda dengan yang ada di sini dari sisi lafadr
dan periwayatannya,

,,1;r grrlr 'n b W'j ...2i; t\1 6)ittt qurl ,Y 'it,
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Maksud lafazh e>Ut' ,r^rtb adalatr bulatan tanda yang
terpendam. Dikatakan kepada orang buta yang matanya telah
terpendam diantara kedua kelopak matanya, ia dikatakan d*l ,*t
g*,

_ Seperti yang telah difirmankan Allah, :rY V: S itA J;
# "Dan jikalau Kami menghendaki, pastilah Kami hapuslcan

penglihatan mata mereka." (Qs. Yaasiin [36]: 66)

Abu Jaffar berkata: -r,ll artinya belahan antara kedua belatr
kelopak mata.

Jika ada yang berkata, "Apabila perintatrnya seperti yang telah
dijelaskan dari penakwilan ayat tersebut, maka ancaman apa yang
akan diberikan kepada mereka?"

Dikatakan, "Tidak ada, karena sebagian kelompok mereka ada
yang telah beriman, dan di antara mereka yang beriman adalah
Abdullah bin Salam, Tsa'labah bin Sa'yah, Asad bin Sa'yatr, Asad bin
Ubaid, Mukhairiq, dan yang lain. Sedangkan sebagian kelompok
mereka yang lain menolak keimanan mereka."

fuwayat-riwayat yang menjelaskan batrwa ayat ini diturunkan
kepada orang-orang Yahudi adalah:

9746. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus bin
Bakir menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan
kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami

-semua 
riwayat itu- dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Muhammad

bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit) menceritakan
kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair atau Ikrimah
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Makna e.lljt 1fufufi derasnya air yang keluar dan nrcnrancar dari sumbernya.

Lafazh y'j.Jt maksudnya tanda yang terletak fi [slakang lglinga, yaitu keringat
yang pertarna menetes dari nnta ketika rnenenpuh perjalanan.
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Rasulullatr sAw berbicara kepada para ketua pendeta yatrudi,
yang diantaranya adalah Abdullah bin Shuria dan Kab bin
Asad. Nabi SAW berkata kepada mereka,

,#rthf o'AS &yiti upbl,;it 5;it ,,\a *1 t:.

tdy;e
"Wahai selralian laum Yahudi, talrutlah kalian kepada Allah
dan masuklah dalam Islam! Demi Allah, sesungguhnya kalian
benar-benar mengeetahui bahwa apa yang alru bawa kepada
lralian adalah kebenaran. "

Mereka menjawab, "Hai Muhammad, kami tidak mengetahui
hal itu." Mereka mengingkari hal-hal yang telatr mereka
ketahui dan terus-menerus berada dalam kekufuran. Lalu
turunlah ayil: - 

q 6j:i ffi y.Ec i-s*il tj,J'u_irt (#
-t4|'l1 .{F c* 6;3 ;,.St"J $ e-&,,Hai orang-
orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada
apa yang telah Kami turunkan (Al eur'an) yang membenarkan
kitab yang ada pada lcamu sebelum Kami mengubah
muka(mu), lalu Kami putarlan ke belaknng."333

9747. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami dari Isa bin Al Mughirah, ia
berkata: "Kami teringat pada saat Kab masuk Islam di tempat
Ibrahim, ia berkata: Kab memeluk Islam pada masa
pemerintatrahn Umar bin Khaththab. Ia datang saat hendak
menuju Baitul Maqdis, dan ia melewati kota Madinah, maka
Umar keluar menernuinya dan berkata, ..Wahai Kab, masuklatr
Islam!" Ia berkata, "Bukankah kalian membaca di dalam kitab

33'' Lihat sirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisyam (2/2og),Ibnu Abi Hatim dalam
Tafsir (3/968), dan Ibnu Javziddamtud Al Masir (2fi01).
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\aliag (surah Al Jumu'arr Ig?l ayx s), ?'^iri!il$'"Ji Ji;
{3tfr E t$i +K G}.2_ ! r"**i,r*oon orans-
orang yang dipilatlkan kepadanya Taurat, Kemudian mereka
tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa
kitab-kitab yang tebal?'dan aku telatr membawa kitab Taurat."

Ibratrim berkata: Kab Aslam lalu meninggalkannya, dan
akhirnya berhenti di daerah Humush. Kab Aslam lalu
mendengar seseorang berkata (laki-laki dari sanak-kerabatnya
yang sedang bersedih), ffi U.lll; e6jl l'$3 bit g:6
-q$:s {F6":X\i;3 ;S' 3 J} n &-rj6-i2'r,,
orang-orang yang telah diberi Al kitab, berimanlah kamu
kepada apa yang telah Kami turunkan (Al eur'an) yang
membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami
mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang."

Kab pun berseru, "Wahai Tuhanku, aku beriman kepada-Mu,
wahai Tuhan-Ku, memeluk Islam!" Ia takut ayat ini akan
menimpa dirinya, maka ia kembali dan mendatangi kaumnya
di Yaman, kemudian datang bersama mereka untuk memeluk
Islam.33a

Takwil lirman Anah: ;fr 3;\';,(S",i4i q*1-(3K{,!S t
*;f, (Atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah

mengutuki orang-orang [yang berbuat maksiatJ pada hari sabtu,
Dan ketetapan Allah pasti berlaku.',

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, lliJil3 J, ,,Kami lattuki
mereka, " adalah, "Kami laknat kamu, hingga Kami hinakan kamu dan
Kami jadikan dirimu seperti kera."

334' Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzit (2184).
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Mengenai ayat, +iaii 5*ft3K"S"bogoimana Kami telah

mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu," ia
berkata, "Maksudnya adalah, 'Sebagaimana Kami telatr menghinakan

orang-orang yang percaya dengan hari Sabtu dari orang-orang

sebelum kamu." Dikatakan demikian karena arah pembicaraan dalam

ayat, l(71 l1t6 jA ffj C;Af "Berimantah kamu kepada apa yang

telah Kami turunkan (Al Qur'an) yang membenarkan Kilab yang ada

pada knmu, " sama seperti firman-Nya , 6- i,F,: gl}"tf -, 
'-'S ftyA-

q.\;it 4 el,"sehingga apabila kaiu berada di dalam bahtera,

dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di
dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira

karenanya. (Qs. Yuunus ll0):22)
Kemungkinan maknanya menjadi, "Sebelum Kami merubatr

wajah mereka, lalu Kami putarbalikkan ke belakang, atau Kami kutuk
ashabul wujuh (mereka yang dilaknat dan wajatr mereka dibalikkan ke

belakang)."

Huruf ha' dar- mim dalam ayat, 6ili 31, "Kami lattuki

mereka, " bertujuan menyebutkan orang-orang yang memiliki wajah,

karena dalam perkataan ada bukti atas hal itu.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9748. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

;{$i t}jt'4$t#V "uoi orang-orang_yang telah diberi Al
kitab," hingga firman-Nya, SAi 6i\AK"Atau Kami
httuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-
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orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. " bahwa

maksudnya adalah, "Kami rubah mereka menjadi kera."335

9749. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang ayat, j
€;Ai qA UK {4 "Atau Kami kutuki mereka

sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang

berbuat malaiat) pada hari Sabtu," ia berkata, "Maksudnya
adalatr, 'Kami jadikan mereka seperti kera'."336

9750. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, 9,ii/ti GA-(1K{rfi i "Atant Kami kutuki
mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang
(yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu," bahwa maksudnya

adalah, "Kami jadikan mereka sebagai kera."337

9751. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid menjelaskan

tentang ayat, 9,i7)i til-6K ffi3 J "Atou Kami kutuki
mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang
(yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. " ia berkata, "Mereka
semua orang Yahudi, (Ailah berfirman), 'Kami kutuk mereka

seperti Kami mengutuk orang-orang (yang berbuat maksiat)
pada hari Sabtu'."318 Firman-Nya, *fi ;ul 5 ',r(3Don

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/970), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Llyun
(11494), dan Ibnu lavzi dalamZad Al Masir (21103).
Abdunazzaq dalam Tafsir (11462) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(2t8s).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/970), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(11494), dan Ibnu lavi dalamZad Al Masir (2/103).
Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrir Al llajiz (2/63,64).

337.
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ketetapan Allah pasti berlaftz', maksudnya adalah, 'Semua itu
perintah Allah, Dia yang menjadikan makhluk itu ada. Tidak

ada makhluk apa pun yang dapat menghalangi-Nya jika Dia

hendak menciptakan-Nya.'Perintah' dalam konteks ini adalatt

'yang diperintatrkirl', yffiB juga dinamakan 'perintah Allah',

karena dari perintatr-Nya, dan hanya dengan perintah-Nya

semua dapat terjadi. Itulah makna dari 'semua yang

diperintahkan Allah pasti terlaksana'. "
ooo

!;S-$"r.\iiA,a$siu,;;r.L'!3_S'];-1::'itlt

@r+; Csyu;a )it ;;\"
"sesunggahny a y'Jlah fidak al<frrr mmgamprni dosa s'Jirilc,

darrDiamengamprni segala dosayang selain dnri (syirik)
itu, bagi siapa yarJg dil<ehendaki,Nya. Barangsia|a yonrg

rnempersekuatl<an Allah, rnala szngguh ia tclahberbuat
dosa yarJgbesar."

(Qs. An,Nisaa' [,1]: 48)

Takwil firman Auah: a$ {tiu, #j 4r'{A. S 

"hj-S'iir'ltt{61 A-(Sesungguhnya Allah tidak akan mengornpuni dosa syirik,

dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirikJ itu, bagi

siapa yang dikehendafi-Nya).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Hai orang-orang

yang telah diberikan Al Kitab, berimanlah kamu dengan apa yang

telatr Kami turunkan, sebagai pembenaran untuk apa yang ada

bersama kamu. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernatr mengampuni
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dosa orang yang telah menyekutukan-Nya. Allah tidak akan

mengampuni dosa perbuatan syirik dan kufur, n,rmun Dia
mengampuni dosa selain perbuatan syirik, memberikan ampunan bagi
orang-orang yang dikehendaki dari orang-orang yang telah berbuat
salah dan dosa."

Jika maknanya demikian, maka firman Allah, .+'!3_ o7
"dosa syirik" berposisi sebagai nashab dangan adanya lafazh'fr
padanya. Anda pun jika berkehendak, dapat menghilangkan huruf
khafadh yang telatr meng-khafadh kalimat tersebut, jika ia nampak,
maka maknanya akan menjadi, "Allah tidak mengampuni orang-orang
yang menyekutukan diri-Nya." Ini atas dasar penakwilan al jazaa'
(balasan). Seolatr-olatr dikatakan, "sesungguhnya Allah tidak
mengampuni dosa yang dibarengi dengan syirik atau dosa yang
dilakukan dari perbuatan syirik." Oleh karena itu, penakwilan ini
menjelaskan batrwa huruf gl ada pada posisi 7'ar (menurut sebagian
atrli bahasa Arab).33e

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan kepada kaum
yalS ragu dalam urusan kaum musyirik pada saat diturunkan ayat,

1;)i.H;!.':1,{t-S utr23{ A=lfr {yVA ggr crq,7

F)|3ilti :6y!*"Hai hamba-hambi-xu yans matampaui batas
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.

Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang." (Qs Az-Zt;uorrar [39]: 53)

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9752. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja,far

33e' Al Farra menyebutkan dengan lafazhnya MarrMa,ani At eur'an (l/272).
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menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', ia
berkata: Mujbir menceritakan kepadaku dari Abdulllah bin
Umar, ia berkata: Ketika diturunkan ayat, {fi tffi lrjt &:W-

fur-:A 
*Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas

terhadap diri mereka sendiri," seorang laki-laki berdiri dan

berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan syirik?" Nabi

nampak tidak men;rukai hal itu, lalu beliau membaca ayat, 
-';.;l

s, i;u tA ;s'x$ a- +t t;u';g; -),'!;"-,J,;i-s ai
Y ,b; Uil;jl\"sesungguhnya Allah tidak aknn mengampuni

dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari
(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa

yang mempersehttukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat

dosa yang besar."34o

9753. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kppada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi,
mengenai ayat, itjil A-.rlyt{ri(.Sj -*3}_i'r;i_1 ;ifLt
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan

Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,

bagt siapa yang dikehendaki-Nyo," ia berkata: Mujbir
mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin lJmar, ia berkata:

Ketika turun ayat ini, @lfr {y V-i t$i crw- "Hai

hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri
mereka sendiri," seorang laki-laki bangkit dan berkata, "Wahai

Nabi Allah, bagaimana dengan perbuatan syirik?" Nabi

nampak tidak menyukai hal itu. Beliau lalu memb".r, { |if!1;t
{t$ fl J^!t li U';l3 q 3A 6'*i- " se sungguhnya Attah

tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengarnpuni

3e' Lihat Ibnu Athiyah d^lam Al Muharrir AI l{ajiz (2165), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (2186\, dan Ibnu Jauzidalarr.7z,d Al Masir (2ll03).
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segala dosa yang selain dari (syirik) ilu, bagt siapa yang
dikehendaki-Nyo."to'

9754. Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia

berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Haitsam bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bakar bin Abdullah Al Muzani menceritakan kepada kami dari
Ibnu Umar, ia berkata: Kami merupakan sekelompok sahabat

Nabi yang tidak pernah meragukan dosa bunuh diri, memakan

harta anak yatim, memberikan kesaksian palsu, dan memufus

tqli silaturratrim, sampai turun ayat, .r'!Abl'#-J '.,iri i,1"A A ,Ay', 6i U ;i;; "sesungguhnya Altah tidak atcan

mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa

yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-

Nya."

Lalu kami tidak menyebut-nyebutn ya lagS.3a2

Ayat ini telah menerangkan dengan jelas bahwa bagr setiap

orang yang telah melakukan dosa besar, maka ampunan semata-mata

kehendak Allatr, jika Dia menghendaki maka dihilangkan dosa

tersebut, dan jika Dia menghendaki maka diberikan hukuman kepada

orang yang telah melakukan dosa tersebut, selama perbuatan dosa

besar tersebut bukan perbuatan syirik (menyekutukan Allah).

rakwil lirman Atlah: ( obi Csyd;a ;i fi lA ;S
(Barangsiapa yang mempersekutuhan Allah, maha sungguh ia telah
berbuat dosa yang besar).

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/970).
rbid.

34t.
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Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, "Barangsiapa

menyekutukan Allah dengan menyembah dan beribadatr kepada

selain-Nya, maka dia telah melakukan dosa besar."

Ia berkata, "Ia telah berbuat suatu dosa besar karena orang

yang berdusta dengan mengingkari keesaan Allah serta mengakui

bahwa Allah mempunyai sekufu, teman, atau anak, maka orang itu
disebut pendusta. Begitu juga dengan semua orang yang melakukan

kebohongan, masuk dalam kategori orang yang merekayasa

kebohongan, yang diciptakan untuk Allah. Oleh sebab itu, Allatt
menjadikan penyebutannya sebagai suatu kebohongan."

ooo

1.5 S;.rE-{i $6_ $,fi-X,y 6 iri'u$i JLj 11

"Apal<ihl<mrru tidak menpuhatil<mt orung yarrg mengolku
diriny a b q sih? S eb enamy a Allah meffLb er sihl<ar. siap a y ang
dil<plrcndaki,Nya ilmt mqekn tidak dianiaya sedikit pun."

(Qs. An,Nisaa' l4lz 491

rakwir rirman A[ah: 6,ti'ii,y #'iri6i $j i1
{t1d (,lp"kah kamu tidak memperhatiiai orang yang nengahu
dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang
dihehendaki-Nya).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Hai Muhammad,

apakah kamu tidak melihat dengan mata hatimu, kaum Yatrudi yang

mengaku diri mereka bersih, terbebas dari dosa" dan suci dari segala

kesalahan?"
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Para atrli tafsir berselisih pendapat dalam menakwilkan makna

"orang-orang Yahudi yang mengaku diri mereka bersih."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah, diri mereka

bersih, sebagaimana tertera pada ayat, l:#i ;ttl bdj';p "Kami ini
adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." (Qs. Al Maa'idatr

[s]: l8).

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9755. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Al Qatadatr, tentang {1mq Allulrj Jt j iit 5 S;-tE'_{; 5$6 S.i'i{ s$l uKli1i ,,ipatrah

lrnmu tidak memperhatikan orang yang mengalu dirinya
bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang
dikehendaki-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun," ia
berkata, "Mereka adalatr kaum Yahudi yang menjadi musuh

Allah. Mengaku diri mereka bersih dengan perkara yang tidak
pernatr disampaikan. Mereka berkata, "Kami ini adalah anak-

anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya'. Lalu menambahkan,

'Tidak ada dosa dalam diri kami'."343

9756. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
*:lglbqlnkWgdakami dari Al Hasan, tentang ayat, i di
n$;ldfiirj,i Jt"Apakah kamu tidak memperhatitran orans

yang mengafu dirinya bersih? " ia berkata, 'Mereka adalah

orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkata, itl W #
fy+t 'Kami ini adalah anak-anak Altah dan kekasih-

3a3' Abu Al Fadhl Ahnad bin Ali dalamAl Ujab fi Bayan Al Asbab (2/885).
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kelrasih-Nya1 (Qs. Al MT'idah [5]: 18) '-r:$i ii, J1]6i
{r# 5 $i it( J ]jloon mereka (Yahudi dan Nasrani)

berkata, "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-

orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani." (Qs Al
Baqarah[2]: lll).344

9757. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailah

menceritakan kepada kami dari Ubaid bin Sulaiman, dari Adh-

Dhahhak, ia berkata, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Tidak ada

dosa pada diri kami, kecuali seperti dosa anak-anak kami pada

hari mereka dilahirkan. Jika anak-anak kami mempunyai dosa,

maka kami juga demikian, karenalami sama dengan mereka'.

Allah berfirman, 4Ly"*,65 At$;lfi &'rii,-- ,fr*Ei
'Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adalcan dusta

terhadap Allah? Dan culatplah perbuatan itu menjadi dosa

yang nyata (bagi mereka) 1" (Qs.An-Nisaa' [4]: 50).34s

9758. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia lerkata: Ibnu Zaid menjelaskan

tentang firman Altah, i-hl'tklr-ii Jyj i1 "Apakah tramu

tidak memperhatikan orang yang mengaht dirjnya bersih?" ia

berkata, "Ahli kitab berkat a, 37 $j lt'? i ly r-+it &i- J
dr# 'sekali-kali tidak aknn masuk surga kecuali orang-

orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani'. (Qs Al Baqaratt

[2]: lll). Mereka juga berkata, 'Kami ini adalah anak-anak

AUah dan kekasih-kel<asih-Nya'. (Qs.Al Maa'idah [5]:18) Juga

berkata,'Kami adalah orang-orang yang dicintai Allah'.

Allah berfirman, t\$ i S.S-N ,f'nji\'t?'l-lrji $j 11
'Apalrah kamu tidak memperhatikan orang yang mengaht

114.

315.
Abdurrazzaq dalam Tafsir (31970).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31972\.
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dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang
dikehendaki-Nya', ketika mereka mengira akan dimasukkan ke
dalam surga, karena mereka menganggap diri mereka sebagai

anak-anak Allah, kekasih-Nya, serta orang-orang yang taat
kepada-Nya."3a6

9759. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadtrdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami -dari As-Suddi,
mengenai.av:r, {i XS_$ S-i-X gW\'o?ilrji 4j i1
*5 |i\yr*Apakah kamu tidak mehperhatikatn orang yang
mengaht dirinya bersih? Sebenamya Allah membersihkan
siapa yang dikehendaki-Nya dan merelu tidak dianiaya sedikit
puf,," batrwa ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi, mereka
berkata, "Sesrurgguhnya kami mengajarkan Taurat kepada
anak-anak kami yang masih kecil, maka tidak ada dosa bagi
merek4 dan dosa kami seperti dosa anak-anak kami, apa yang
kami kerjakan pada waktu siang dihapus pada waktu malam."

Ada juga yang berpendapat batrwa anggapan diri mereka
bersih adalatr karena mereka lebih datrulu daripada anak-anak mereka,
dan meqiadi imam dalam shalat bagi anak-anak mereka. Sebagian

mereka mengira tidak ada dosa bagi mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9760. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, menge,n ai ayat, W\ 'oFj_ "r"ngalat

*' lbnu Katsir dalam Taftir (4/lll), dengan ritrayat yang serupa, dan secara
ringkas dari Ibnu Zaid.
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dirinya bersih?" ia berkata, "Mereka adalatr kaum Yatrudi
yang lebih datrulu melakukan shalat daripada anak-anak
mereka yang masih kecil, lalu mereka mengimami anak-

anaknya, dan mengaku bahwa mereka tidak berdosa, karena
hal ifu adalah penyucian."34T

9761. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
riwayat yang sama.3a8

9762. Al Qasim menceritakan kepada kami, Al Husain menceritakan
kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari
Ibnu Juraij, dari Al A'raj, dari Mujahid, ia berkata, 'Mereka
menyodorkan anak-anak mereka di hadapan mereka ketika
mereka berdoa dan shalat, serta menjadi imam bagi anak-anak
mereka. Mereka juga mengklaim diri mereka tidak berdosa,

karena hal tersebut adalatr penrbersihan diri."

Ibnu Juraij berkata, "Mereka adalatr orang-orang Yatrudi dan

Nasrani."349

9763. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Hushain, dari Abi
Malik, tentang firman Allah, Wl '.tri 'u-$i JL'; i1
"Apalrnh kamu tidak memperhatilcan orang yang mengalat

dirinya bersih? " ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada kaum
Yahudi yang menyodorkan anak-anak mereka dan berkata,

'Tidak ada dosa bagi merekur.rr3sO

]i]' Uulania dahm Tafsir (hal. 283) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3tg72).
348' Ibid.
34e' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31972) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir

(2tr0s\.
350' Ibnu Abi Hatim dalqm Tafsir (3t972) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun (11495\.

I
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9764. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepadaku dari Abu Makin, dari Ikrimah,
mengenai firman-Nya, #if iS';- 'u$i Jt ; di 

,,,tpakah

kamu tidak memperhatikan orang yang mengalru dirinya
bersih? " ia berkata, "Ahli kitab yang menyodorkan anak-anak

kecil mereka, dan mereka shalat dengan menjadi imam untuk
anak-anak itu, lalu mengatakan batrwa mereka tidak
mempunyai dosa. Lalu turunlah ayat ini, 'o?i lr$i $ j {
#31 "Apakah lwmu tidak memperhatikan orang yang
m en galu dirinya b ers ih ? "35 

|

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka mengaku diri
mereka bersih dengan berkata, "Sesungguhnya anak-anak kami akan
menolong dan membersihkan kami."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9765. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku.dari b-apaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

#r1'byj_'U-$i &j df "Apatrah kamu tidak memperhatitran

orang yang mengafu dirinya bersih?" batrwa orang-orang

Yahudi berkata, "Sesungguhnya anak-anak kami telah
meninggal dunia dan mereka dapat melrjadikan kami dekat di
sisi Allatr. Mereka akan menolong dan membersihkan kami."
Allah lalu-berfirman kepada Nabi Muhammad, 'U-51 JL'j i1
Wl '5tj-*,npouh karnu tidak memperhatikan orang yang

ttr. Ibid.
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mengaku.dirinya bersihl" hingga ayat-Nya 'o?ilr$i Jyj li
t=i 5i\t-{5 "Don mereka tidak dianiaya searAirrn'itsz'

Ada yang berpendapat batrwa mereka saling membersihkan

diri satu sama lain.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9766. Yahya bin Ibratrim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari bapaknya,
dari Al A'masy, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab,
ia berkata: Abdullah berkata, "sesungguhnya seorang laki-laki
pergi dengan membawa agamanya, kemudian kembali dan

tidak lagi membawanya sama sekali! Ia lalu berternu seorang

laki-laki yang sangat sederhana, dan ia berkata, 'Demi Allah,
barangkali ia akan kembali, dan tidak ada yang dapat

memenuhi kebutuhannya, murka Allah atas orang tersebut,

kemudian Abdullah membac4 W\ o?l lrji- Jt ; ii
"Apalrah kamu tidak memperhatikan orang yang mengalat

dirinya bersih?'tss3

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalatr yang

menyatakan pembersihan pada kaum yang telatr dijelaskan Allah sifat-
sifatrya, yang mengaku bersih, dan menyifati diri mereka dengan

kesucian karena tidak mempunyai dosa dan kesalahan, bahwa mereka
adalah anak-anak Allah dan para kekasih-Nya, sebagaimana Allatr
menyampaikan berita tentang merek4 dan mengenai perkataan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11495) dan Ibnu Jauzi dalam ?nd At
Masir (21105).
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uytn (11495).

152.

353.
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mereka. Itu lebih jelas maknanya, sesuai dengan pemberitahuan Allah
tentang mereka, yang mengaku diri mereka bersih.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa maknanya adalah

menyodorkan anak-anak mereka dalam doa dan shalat, adalah

penakwilan yang tidak diketatrui kebenarannya kecuali dengan hujjatr
yang menyimpulkan p engetahuan.

Firman Allah, X<i 6 €S- {if $ "sebenarnya Ailah
membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya," merupakan bentuk
pendustaan dari Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang

mengaku diri mereka bersih dan terbebas dari dosa. Allah berfirman

kepada mereka, "Apa yang membuat kalian beranggapan diri kalian

tidak memiliki dosa dan kesalahan serta terbebas dari hal-hal yang

dibenci Allah? Justru l<nlianlah orang-orang yang berbuat dusta dan

kebohongan terhadap Allah. Bukanlah orang yang mengaku dirinya
bersih itu bersih, akan tetapi orang yang bersih itu adalah orang yang
dibersihkan oleh Allah, dan Allah membersihkan orang-orang yang
dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya, lalu disuciknn dan

dibebaslran dari perbuatan dosa dengan taufik-Nya, dijauhkan dari
hal-hal yang dibenci-Nya dan dari perbuatan maksiat kepada-Nya,

menuju hal-hal yang diridhai-Nya, dengan berbuat taat dan patuh

kepada perintah-Nya."

Seperti itulah maksud ayat, Q$Ji ;tl :F 'itiil;- ,6 3E i
"Perhatilranlah, betapalcah mereka mengada-adakan dusta terhadap
Allah? "

Allah telah memberitahukan bahwa mereka membuat-buat

kebohongan terhadap Allah dengan mengaku-ngaku sebagai anak-

anak dan kekasih Allah, serta bersih dari dosa.
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Takwil firman .A.llah: t"S 6;.1tr_ S5 po, mereka tidak
dianiaya sedihit pun).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Allah tidak
menganiaya orang-orang yang telah dikabarkan tentang mereka, yang
mengaku diri mereka bersih (kaum Yahudi), dan tidak pula berlaku
zhalim (aniaya) kepada selain mereka. Allah membersihkan siapa saja
yang berhak dan dikehendaki-Nya, serta meninggalkan siapa saja
yang tidak dikehendaki-Nya. Dia juga merendahkan sekelompok
kaum yang bermaksiat kepada-Nya. Itu semua terserah kepada-Nya
serta dengan kekuasaan-Nya, dan dalam hal ini Allah sama sekali
tidak berlaku zhalim kepada siapa pun."

Para ahli tafsir berselisih pendapat dalam menafsirkan makna
ayat &j)1.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalatr kotoran yang

keluar dari sela-sela jari dan kedua telapak tangan, apabila dijalin satu

sama lain.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9767. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, ia berkata:

[Muhammad bin Ash-Shult berkata:]354 Abu Kudainatr

menceritakan kepada kami dari Qabus, dari bapaknya, dari
Ibnu Abbas, ia berkata, "Lafa?h;}iiitr aninya apa yang keluar
dari sela-sela j ari-jarimu."355

9768. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Abi Ishaq Al

Apa yang tertera di antara tanda '[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami
menemukannya dari naskah yang lain.
Abu Ja'far An-Nahhas dzltmMa'ani Al Qur'an (21109).

35,r.

355
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Hamdani, dari At-Taimi, ia berkata, "Aku bertanya kepada

Ibnu Abbas tentang ayat, i"$ ${LE- {5 'Oon mereka tidak
dianiaya sedikit pun'. Ia menjawab, 'Apa yang te{alin di antara

sela-sela j ari-j arimu'. "3s6

9769. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku

menceritakan kepada kami dari Zudbin Dirham Abi Al Aula,
ia berkata: Aku mendengar Abi Al Aliyatr dari Ibnu Abbas

tentang ayat, ${tli- {5. "Don mereka tidak dianiaya sedikit

PUn," batrwa lafazh Jiilt artinya apa yang keluar di antara

sela-sela jari kaki.3s7

9770. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang aya1, {j
<)J S;,:\Er "Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun," dan

lafazh;1pt, b"}r*a artinya adalatr, maka gosokkanlah dan

jalinlah antara jari-jemarimu, dan apa yang keluar di antara

keduanya, itulah yang dimaksud.358

9771. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain
mengabarkan kepada kami dari Abi Malik, tentang ayat. $;
i2$ 5#- "Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun," ia
berkata, "Lafazh;pr uttinyu kotoran yang keluar di antara

kedua telapak tsngarlrf 5e

356' 15nu Abi Hatim dalam Tafsir (3t972),Ibnu Jauzi dalarn fud Al Masir (2llOS),
dan Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyun (11495)

357' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31972), Al Mawardi cudram An-Nukat wa Al Uyun
(l/495), dan Ibnu Athiyah dilamAl Muharrir Al Wajiz (2166)

3s8' Ibid.
35e' Ibid.
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9772. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia
berkata, "Lafazh;$r ,ttiny" apa yang kamu jalin dengan

kedua tanganmu, lalu keluar kotoran."360

9773. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari
Ibnu Abbas, tentang ayat, $r$ 5#-$5"Don mereka tidak
dianiaya sedikit pufl," ia berkata, "Apa yang kamu gosokkan

pada kedua tangan, lalu keluar kotoran di antara keduanya."36l

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah apa yang

berada di dalam biji atau atom.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9774. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang 1"5 "sedikit pun," ia berkata,
"Maknanya adalah, yang berada di dalam biji atau atom."362

9775. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amr, dari Atha, ia
berkata, "Lafazh,lpr *rt r*ya adalah, yang berada di dalam

biji atau atom."363

360.

361.

362.

Ibid.
rbid.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31972),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (21105),
dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (11495).
Ibnu Abi Hatim dalamTafsir (31973), Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al Uyun
(11495), dan Ibnu lauzi dalanZad Al Masir (2/105).
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9776. Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Amr
menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Atha bin Abi
Rabah berkata. Kemudian ia menyebutkan riwayat yang

sama.364

9777. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir
mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Mujahid berkata,

"Lafazh.lAlr tt a*anya adalahr Ymg berada di belahan biji
atau atom."365

9778. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan bin Sa'id menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Mujahid, ia berkata, "Lafazh;pr -ak aoya

adalah, yang berada di dalam biji atom.'366

9779. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdttrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari A1 Qatadah, tentang ayat, S;
525 |tfi- "Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun," ia

berkata, "Lafazh pt maknanya adalah, yang berada di
belahan biji atau atom."367

9780. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

364.

365.

366.

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsn (31972) dan Al Baghawi dalanMa'alim At-Tanzil
(2t87).
Abdunazzaq dalam Tafsir (11462).367.
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Dhahhak berkata, "Lafazh$ar -un anya adalah, serpihan biji
atau atom."368

9781. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata,
"Lafazh,jCt malaranya adalatr, yang berada di dalam biji
atom."369

9782. Yatrya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata:
Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jubair
mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata,
"Lafazh ;ijtr mamanya adalah, yang berada di belahan biji
atau atom."37o

9783. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami-dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
mengenai ayat, jr$ 6j-\B_ {3*Don merekn tidak dianiaya
sedikit pltn," bahwa maknanya adalah serpihan biji atau
atom.37l

9784. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: eurratr
menceritakan kepada kami dari Athiyatr, ia berkata, *Lafazh

,1iir m.manya adalatr, ymg berada di dalam biji atom."372

Abu Jarfar berkata: Asal kata J#lt adatah .1t'ijr, perubatran
dari bentuk l:fr k" Jli, sebagaimana dikatakan, d* a^0b3 dari
bentuk L\:;6 dan olu (objek yang diolesi dan diminyaki;. Jika
demikian, maka maksud ayat, tJ 6fi {3 ,,Don mereka tidak

1 tUnn lauzi dalam Tad Al Masir (2fi05).#' Ibtd.
,ro. Ibid.

l]l' tbnu lbi Hatim dalam Tafsir (3tg73).

"1 fbnu tauzi dalanZld ll Uasir (2/tOS).
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dianiaya sedikit puf,," adalah informasi yang memberitahukan bahwa

Allah tidak menzhalimi hamba-Nya meskipun dengan sesuatu yang

paling kecil yang tidak membatrayakan hamba-Nya, maka bagaimana

mungkin Allah menzhalimi hamba-Nya dengan sesuatu yang

membahayakan hamba-Nya? Kotoran yang keluar di antara sela-sela

jari kaki atau kedua belah telapak tangan, apabila saling digosokkan,

seperti serpihan atom, dan apa yang serupa dengan hal tersebut dari

sesuatu yang digosok, sama sekali tidak membahayakan dan tidak ada

nilainya, maka semua itu masuk dalam kategori .,[p', 1""rali terdapat

bukti yang tidak dapat disangkal yang mengecualikan salah satu dari

hal itu, yang dapat disimpulkan dari zhahir ayat.

ooo

4 6y+ iifiz. $\ ;i &'o-ii*_,6 3E i
u P erhatilcmtlah, b etap al@h mer el,a mengada- adf,l<fr n &tsta
tuhadap AJ;loh? Dan anl<uplah perbuctt(m iar menjadi dosa

y dng rry atd (ba4r merel<n) ."
(Qs. An,Nisaa' [4]: 50)

rakwit rirman Auah: i.jly+tfs"l,stsg',rjrt ,d38i
4 fpnnatikanlah, baapakah mereka mengada-adakan dusta

terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang
nyata [bagi mereka).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Hai Muhammad,

lihatlah bagaimana orang-orang Ahli Kitab membuat kebohongan

dengan menganggap diri mereka bersih, serta berkata, 'Kami
merupakan anak-anak serta kekasih Allah, dan hanya orang-orang

Yahudi dan Nasrani yang akan masuk surga'. Anggapan mereka
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bahwa tidak ada dosa bagi mereka hanyalah perkataan dusta yang

dibuat-buat dan disandarkan kepada Allah, maka "*, trt'Culatplah
perbuatan itu'."

Ia (Abu Ja'far) berkata, "Cukuplah omong-kosong dan

kebohongan yang mereka buat atas Allah itu sebagai 4 *y'Dosa
yang nyata (bagi mereka)'. Maksudnya adalatr, menjelaskan

kebohongan mereka bagi orang yang mendengarnya, menerangkan

batrwa kebohongan mereka telah diperlihatkan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9785. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepa{gku dari Ibnu Juraij, mengenai ayat, iKilrJi $j il
F&l "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang

mengalru dirinya bersihl" ia berkata, "Mereka adalah orang-

orans yatrudi dan Nasrani.- q$3i ;tI :F 'oii6 ,6 Jtti
"Perhatikanlah, betapalcah merekn mengada-adakan dusta

terhadap Allah?" maksudnya adalatr [omong-kosong yang

mereka buatl.373

ooo

Apa yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami
mendapatkannya dari naskah yang lain. Atsar ini disebutkan oleh Al Baghawi
dalan Ma' alim At-Tanzil (21 87'1.
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9$u 6;,;9" ?%)1 Gq;t l;, j 6Ji Jyi di
W \#t;'ujfi A u:; ;$fi ii;S t jp-6Jft-, o. juAg

" Apakoh l<firw tidak memperhatil<mt orcntg. syang y ang
diberi bagran dnri Al Kitab? Merel<a percaya l<epada al jibt
dan thaglutt, ilan mengatalcmr lnpad" orcmg.or(mg kafir

(nusy rik Makl<ah), b ahw a mer elra itu. lebih b enar j alanrry a*,Kr*ffiil1"i*l:Tf''

rakwil nrman Auah: G q4 V'j 6-5i Jy i dl+-i$i; ,>t4'\, 'o;;t |SX /;p";;- kamu tidak
memperhafikan orang-orsng yang diberi bagian dari Al Kitab?
Merekapercaya kepada al jibt dan thaghut).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Hai Muhammad,
apakatr kamu tidak melihat dengan hatimu kepada orang-orang yang
telatr diberikan sebagian dari kitab Allatr, padahal mereka telatr
mengetahui hal terscbut?"

Firman Allah, f-itl| 9$fu, 5;;t "Mereka percaya
kepada al jibt dan thaghut, " maksudnya adalah percaya dengan at jibt
dan thaghutsTa sertaingkar kepada Allah, padatral meraka tatru bahwa
iman dengan kedua hal itu merupakan perbuatan kufur dan syirik.

374' At iibt daa thaghut adalah syetan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT.
(Terjematr Al Qur'an depag). Ed.

€I
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Para ahli tafsir berselisih pendapat dalam menafsirkan makna
al jibt dmthaghut.

Sebagian berpendapat bahwa keduanya adalatr patung yang

disembah oleh orang-orang musyrik.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9786. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdlnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan

kepadaku dari Ikrimah, ia berkata, "Jibt dan thaghut adalah

patung sesembahan. "375

Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalatr patung, sedangkan

thaghut adalatr sesajian patung.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9787. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepada, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang qyat, '; {l
e-N$ ,*#,6;.;t ,t ?JI G qJ tlJ O_jli'Jy
"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi
bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada al jibt dan
thaghut," bahwa al jibt adalah patung, sedangkan thaghut
adalah sesajian yang diletakkan di hadapan patung-patung

untuk mengelabui dan menyesatkan manusia.376

Abdurrazzaq dalam Tafsir (11464).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31975\ dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa At
Uyun (l/495).

375.

376.
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Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalah dukun,sedangkan

thaghut adalatr seorang lelaki Yahudi bernama Kab bin Asyraf
(pemimpin kaum Yatrudi).

Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalah sihir, sedangkan

thaghut adalah syetan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9788. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Adi menceritakan kepada kami dari
Syubah, dari Abi Ishaq, dari Hasan bin Fa'id, ia berkata: Umar
RA berkata, "Al jibt adalah sihir, sedangkan thaghut adalah
syetan."377

9789. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abi Ishaq, dari
Hasan Ibnu Fa'id Al Abasi, dari Umar, riwayat yang sama.3'8

9790. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik
mengabarkan kepada kami dari orang yang telah
menyampail:an berita kepadanya, dari Mujatrid, ia berkata,"Al
j i b t adalah sihir, s edan gkan t h a ghut adalah syetan. "3 

7 e

9791. Ya'qub menceritakan kepada kepada kami, ia berkata:
Husyaim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Zakaia

377' Al Bulfiari dalam bab: Tafsir Al Qur'aq r37$1{fi Fol, ,,Do, jitca kamu

sakit atau sedang dalam musafir," dan Sa'id bin Manshur dalam As-Sunan
(4n283).

,rr. Ibid.
3D' Muiahid dalamTafsir (hal. 284).
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mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata,"Al jibt
adal ah sihir, s edan gkan t h aghut adalah syetan. "3 

s 0

9792. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, tentang ayat, g-Lfi$ 9$fU, 'o;;t
"Mereka percaya kepada al jibt dan thaghut," ia berkata, "Al
jibt adalah sihir, sedangkan thaghut adalah syetan yang

berbentuk manusia, orang-orang meminta keputusan

kepadanya karena dialatr yang menguasai urusan mereka."38l

9793. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Qais, dari

Mujahid, ia berkata, *Al jibt adalah sihir, sedangkm thaghut
adalah syetan dan dukun."382

Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalatr penyihir,
sedangkan thaghut adalah syetan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9794. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:
Ayahku berkata, *Al jibt adalatr penyihir, sedangkan thaghut
adalatr syetan."383

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31974), Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al Uytn
(11495), dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (2/88).
Ibnu Katsir dalamTafsir (4lll7\.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/974).
Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (11495) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2ll07).

381.

382.

383.



fahitAt/l.,Ihafurt

Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalah penyihir,

sedangkan thaghut adalatr peramal atau dukun.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9795. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritkan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id

bin Jabir, mengenai ayat tersebut, "Al jibt adakah penyihir

se suai lo gat Hab asyah, sedan gkan t h a g hut adalah dukun. "3 
84

9796. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Rafi, ia berkata, "Al jibt adalah

penyihir, sedangkan thaghut adalatr d ttkur."385

9797. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Abu Aliyah, ia berkata,

"Thaghut adalah penyihir, sedangkan aliibt adalatr d,lkun."386

9798. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan

kepada kami dari Daud, dari Abu Aliyatr, mengenai al jibt darr

thaghut, ia berkata, "pertama (al jibt) adalah sihir, sedangkan

kedua (thaghut) adalahsyetan."3sT

Al Mawardi dzlam An-Nulcat wa Al Uyun (11495) dan Al Baghawi dalam
M a' alim At-Tanzil (21 88).
Ibid.
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (2/88) dan Ibnu Jauzi dzlanZad Al Masir
(2n07).
rbid.

385.

386.
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Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalah syetan, sedangkan
thaghut adalah dukun.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9799. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
bin Ztru' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan_kepada kami dari Al eatadah, tentang firman
Allah, ;,ife$ ,*;\ 6j;t,,Mereka percaya kepada at
jibt dan thaghut," ia berkata, "Al jibt adalah syetan, sedangkan
thaghut adalatr dukun."388

9800. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ab&xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Al eatadatr, riwayat yang
sama.389

9801. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia
berkata, *Al jibt adalah syetan, sedangkan thaghut adalah
dukun."39o

9802. [Muhammad bin Auf menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Al yaman menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Shafwan bin
Amr menceritakan kepada kami dari Risydin bin Sa'd, dari
Ikrimah, dari Abu Burdatr, batrwa pada masa jahiliyatr, Abu
Burdatr adalah peramal, dan orang-orang yang telatr masuk
Islam pergi menemui Abu Burdah. Lalu turunlah ayat. '3 {l
,,jrfiti ,rl-;)\,5;;t *+31 ii ti; ti,J aji'ly

388' Ibnu Athiyah dalamAt Muhanir Al wajiz (2166) d^nlbnu Jauzi dalunkd At
Masir (2llo7\.

3Ee. h.d.
3n' Ibid.
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"Apakah lamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi

bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada al jibt dan

thaghut...."3er

Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalatr dukun, sedangkan

t h a ghut adalatr syetan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9803. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari seorang laki-laki,
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Al jibt adalah dukun,

sedangkan thaghut adalah syetan."3e2

Ada juga yang berpendapat bahwa al jibt adalah dukun,

sedangkan thaghut adalah penyihir.]3e3

9804. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari seorang laki-laki,
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Al jibt adalah peramal,

sedangkan thaghut adalah penyihir."3ea

9805. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Muhammad, tentang Al jibt

3'r' Attr-Thabrani dalam Mzs nad Asy-Syamiyyin (2/ll9).
3e2' Abu;3tga1dp\ahhas dalamMa'ani Al Qur'an (11269).

"'' Ap" yang.tertera di antara tanda'[]'telah hilang dari manuskrip yang kami
miliki, dan karni mendapatkannya dari naskah yang larq dengan lafazh
[pendapat lain mengatakan al jibt adalah dukun, sedangkan thaghut adalah
syetan. Disebutkan pendapat yang mengatakan demikian], kemudian
menyebutkan atsar yalgmenunjukkan bahwa thaghut adalah penyihir.

3q' Ibnu Athiyah dalamAt Muharrir Al Wajiz (2166).
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dan thaghur, ia berkata,"Aljibt adalah dukun, sedangkan yang
satunya lagi (thaghut) adaalhpenyihir. "3e5

9806. [Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Abi Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul
Aziz, tentang Al jibt,Makhul berkata, "Dukun.,,],3e6

Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalah Huyay bin
Akhthab, sedangkan thaghut adalah Kab bin Asyaraf.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9807. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,
tentang ayat, o- ju6lii ,2$U 6j;t ,Mereka percaya
kepada al jibt dan thaghul," ia berkata, "Thaghuf adalah Kab
bin Asyraf, sedangkan al jibt adalatr Huyay bin Akhthab.,'3e7

9808. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ztfiur
menceritakan kepada kami dari Jubair, dari Adh-Dhahhak, ia
berkata, *Al jibt adalah Huyay bin Akhthab, sedangkan
thaghut adalatr Kab bin Asyraf."3e8

9809. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata:
Yazid mengabarkan ke,pada karni, ia berkata: Jubair

395.

396.
Ibid.
Apa yang tertera di antara tanda 'U" telah hilang dari manuskrip yang kami
miliki, dan kami mendapatkannya dari naskah yang lain. Lihat atsarAl $ghawi
dalan M a' al im A t - Tanzil (2 I 88).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/975) dan Al Baghawi daram Ma,alim At-Tanzil
(2/88).
Ibid.

397.
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mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, mengenu ayat

o. juSZllS ,-*)\, "Kepada at jibt dan thaghut," iaberkata,
"Al jibt adalatr Huyay bin Akhthab, sedangkan thaghut adalatr

Kab bin Asyaraf."3ee

Ada yang berpendapat bahwa al jibt adalah Kab bin Asyraf,
sedangkan thaghut adalah syetan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9810. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, ia berkata,
"Al jibt adalah Kab bin Asyraf, sedangkan thaghut adalah

syetan yang berbentuk manusia.'/00

Abu Ja'far berkata: Dikatakan, "Mereka percaya dan
memuja dua sesembahan, selain Allah, dan menjadikannya sebagai
tuhan." Oleh karena itu, al jibt dan thaghut adalatr dua nama yang
diperuntukkan bagi sesuatu yang diagungkan dan disembatr sebagai
tuhan, selain Allah, atau ketaatan dan kepatuhan yang diperuntukkan
kepadanya, apa pun benfuknya, baik batu, manusia, maupun syetan.

Jadi, patung-patung yang diagungkan dengan menjadikannya sebagai

sesembahan pada masa jahiliyah, selain Allah, dinamakan al jibt dan
rhaghut. Begitu juga dengan syetan yang ditaati oleh orang-orang
kafir dalam melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, sama halnya
dengan peramal dan penyihir, semua perkataan keduanya pasti
diterima, apalagi dalam hal menyekutukan Allah, pasti ditaati. Begitu
juga dengan Huyay bin Aktrthab dan Kab bin Asyraf. Dalam agama
Yahudi, apa pun yang diperintalrkan oleh keduanya (Huyay bin

Ibnu Janzi d^lanZad Al Masir (21107).
Ibid.

399.

/(,0.
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Akhthab dan Kab bin Asyraf) pasti ditaati, dalam hal melakukan
perbuatan maksiat kepada Allah dan kufur terhadap-Nya serta Rasul-
Nya, maka keduanya adalatr al jibt dmthaghut.

Telah dijelaskan asal kata thaghut dan bagaimana ia
dinamakan thaghut, maka tidak perlu diulas kembali
pembahasannya.oo'

rakwir rirman Auah: 'ujll'c u; ;{F ij;s'ujp-6}tr,
W ti:t; (Dan mengatahan kepada orang-orang kalir [musyrik
MakkahJ, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang
yang beriman).

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalatr, "Mengatakan kepada
orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan risalah Rasul-Nya,
yaitu Muhammad SAW. ;{|b'Mereka itu', maksudnya adala}r orang-
orang yang telah Allah jelaskan sifat kekufuran mereka, US'Lebih
benar', yakni lebih lurus dan lebih aal, tj^111 t$ G'Dari orang-
orang yang berimaz', maksudnya adalah orang-orang yang percaya
kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengakui apa yang telatr

didatangkan kepada mereka melalui Nabi mereka, yaitu Muhammad
SAW. $-11,'Joloni maksudnya adalatr jalan petunjuk kebenaran."

Abu Ja'far berkata: Hal itu adalah permisalan, dan makna
pembicaraan itu adalatr, "Sesungguhnya Allah telah menjelaskan sifat
orang-orang Yahudi yang telah diberikan sebagian kitab kepada
mereka. Mereka mengagung-agungkan sesembahan selain Allah
dengan tunduk dan patuh kepadanya, taat dalam pengingkaran kepada
Allah dan Rasul-Nya serta berbuat maksiat kepada keduanya. Mereka
berkata, 'Orang-orang paling utama yang berada dalam urutan
kebenaran adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, daripada

40r' Lihat tafsir sruah Al Baqarah ayat257.
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orang-orang yang beriman kepada Allah, dan agama orang-orang yang
mendustakan Allah serta Rasul-Nya merupakan agama yang paling
benar dan paling adil daripada agarrra orang-orang yang percaya dan
beriman kepada Allah serta Rasul-Nya'."

Ada yang berpendapat batrwa sifat seperti itu adalah sifat Kab
bin Asyraf dan dialah yang mengatakan hal tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut
adalah:

9811. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud,
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Kab bin
Asyraf datang ke Makkah, orang-orang euraisy berkata
kepadanya, 'Apakah kamu pendeta dan pemimpin penduduk
Madinah?' Ia menjawab, 'Ya'. Mereka berkata lagi, 'Apakah
kamu memperhatikan pahlawan dan penguasa kaum ini yang
mengaku dirinya lebih baik daripada kami, padahal kamilah
kaum yang melaksanakan perintah haji, sebagai penjaga dan
pelayan Ka'bah serta pemberi minum pada musim haji?' Ia
q9nj1wab, 'Kamu lebih baik daripada dia,. Lalu turunlah ayat,

f*i '; 4317 5t- 'sesungguhnya orang-orang yang
membenci kamu, dialah yang terpurzs'. (Qs. Al Kautsar [108]:
3) .$u,6;;trs?Jti.;ti;lj,J 6_5i Jyi iI
*j,!;llj 'Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang

yang diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada al
jibt dan thaghut," hingga firman-Nya, L;, ',i 

"4 
{i, ,N*"oyo

lramu seluli-kali tidak akan memperoleh penolong
baginya'.'Ao2

02' rbnu Athiyah dalan Al Muharrir Al wajiz (2167) dmt Ibnu Jauzi dalam kd Al
Masir (21106).
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9812. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kamj $ari Ik4T"t, mengenai ayat, i dI
'rt ?JI G V',;) l!'J 6-5i ty ",tpotcah tamu tidak

memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al
Kitab? "

Kemudian ia menyebutkan riwayat yang sama.ao3

9813. Ishaq bin Syahin menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid

Al Wasithi mengabarkan kepada kami dari Daud, dari Ikrimah,

ia berkata: Kab bin Asyraf datang ke Makkah, lalu kaum

musyrik datang menemuinya dan berkata, "Berikanlah

keputusan di antara kami dan di antara penguasa serta

pemimpin kaum ini, karena kau adalah pemimpin kami dan

pemimpin kaummu." Kab lalu berseru, "Demi Allah, kamu

lebih baik daripada penguasa kaum ini." Allatt lalu

menurunkan ayat: {+31 G U,; li'.l 6-fi Jyi {
"Apakah knmu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi

bagian dari Al Kitab...?"404

9814. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Ikrimah, bahwa Kab bin Asyraf pergi

menemui orang-orang musyrik kafir Quraisy, lalu mereka

berangkat menemui Nabi. Kab memerintahkan kaum musyrik
Makkah unfuk memerangi Nabi, "Kami ada bersama kamu,

kami akan memeranginya." Mereka lalu berkata, "Kamu

Ash-Shanbur adalah pelepah htr:na yang tumbuh pada akar pohon kunna,

bukan tumbuh di tanah. Al-Lisan, entri: ji.
*3' Ibid.*' Ibid.
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adalah ahli kitab dan dia juga sama denganmu (ahli kitab),
maka kami tidak percaya. Kalau ini memang bukan semata-
mata tipu-dayamu, maka jika kamu mau, kami akan keruar
bersamamu, hanya saja sujudlah kamu kepada kedua patung
ini dan berimanlah kepada keduanya!" Kab pun bersujud di
hadapan kedua patung tersebut. Mereka kemudian berkata,
"Apakah kami yang lebih benar? Atau Muhammad? Karena
kami adalatr orang-orang yang menyembelih unta-unta yang
paling besar, memberi minum dengan susu dan bukan hanya
dengan air, menyambung silafurrahim, menjamu tamu, dan
thawaf di Ka'bah ini. Sementara itu, Muhammad telah
memufuskan silaturratrim dan terusir dari negerinya?,, Ia
menjawab, "Kamu yang lebih baik dan yang paling benar!,,

Laru turunt1g-"yg!, *-hl G\i+;,i:,J <rii Jyi d1'",fi +.u:A;{:F,W.r-;uslfi{"7fi(;Htiit
W tj;t; "Apakah kamuliion *"*perhatikan orang_orang

yang diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada al
jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang rcafir
(musyrik Makkah), bahwa mererra itu rebih benar jarannya
dari orang-orang yang beriman.' 405

9815' Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia
berkata: Ketika terjadi perselisihan antara Rasul dengan kaum
Yahudi dari bani Nadhir, ketika mereka datang untuk meminta
pertolongan dalam hal urusan pembayaran diyat amirr, mereka
bermaksud menyerang Nabi dan satrabat-sahabat beliau, maka
A[arr memperlihatkan maksud mereka kepada Rasululla]r
sAw, maka beliau kembali ke Madinatr. Kab bin Asyraf

05' Abdr.urazzaq dalam Tafs ir (u463')dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31977).
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kemudian melarikan diri hingga di Makkah, dan dia

memprovokasi mereka untuk menyerang Muhammad. Abu

Sufyan lalu berkata kepada Kab, "Wahai Abu Sa'd, kamu

adalah kaum yang membaca kitab dan kamu tahu kami adalah

kaum yang tidak mengerti apa-apa, maka beritahu kami,

apakah agirma kami lebih baik daripada agama Muhammad?"

Kab berkata, "Tunjukkanlah kepadaku tentang aguna kalian?"

Abu Suffan menjawab, "Kami adalah kaum yang

menyembelih unta paling besar, memberi minum orang-orang

yang melaksanakan haji, menjamu tamu, meramaikan rumatr

tuhan kami, menyembah tuhan yang telah disembah oleh

nenek moyang kami. Sementara itu, Muhammad datang dan

memerintatrkan kami meninggalkan semua ini dan mengikuti

dirinya." Kab berkat4 "Agama kalian lebih baik daripada

agafi:,a Muhammad, maka tetaplah pada agilma kalian!

Tidakkah kalian memperhatikan Muhammad, yang mengaku

dirinya diutus dengan sifat rendah diri, padahal dia menikatri

wanita mana saja yang ia sukai? Padahal kita tatru bahwa tidak

ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan wanita!"

Itulatr pe-nstiwa ketika diturunkan ayat, l:'J 6-5\ Jlri dI
t;;t i.iy- t Jfi; :;ift? q;\ :q 

j;i,t1;r-i-v*6
W ,#t; tji A &i11 ;{:tb "Apatrah kamu tidak

memperhatilran orang-orang yang diberi bagian dari Al
Kitab? Mereka percaya kepada al jibt dan thaghut, dan

mengatalran kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah),

bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang
, . r,y';06Denman.

Lihzt Asbab An-Nuzul karya An-Naisaburi (hal. 86-87) dan Ibnu Athiyah dalam
Al Muharrir Al lhjiz (2167\.
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9816. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata, "Ayat ini
diturunkan kepada Kab bin Asyraf dan orang-orang kafir

Quraisy yang berkata, 'Orang-orang kafir Quraisy lebih benar
daripada Muhammad SAW'."

Ibnu Juraij berkata, "Ka'b bin Asyraf datang ke Makkatr, lalu
kaum Quraisy datang menemuinya dan bertanya kepadanya

tentang Muhammad. Ka'b lalu meremehkan dan menyepelekan
perihal Muhammad SAW, serta mengatakan kepada orang-
orang kafir Quraisy bahwa Muhammad orang yang sesat."

Ibnu Juraij berkata lagr, "Mereka kemudian berkata,

'Bersumpahlatr dengan menyebut nama Allah, kami yang lebih
mendapat petunjuk atau Muhammad, sebagaimana kamu
ketahui, kami adalah orang-orang yang menyembelih unta
paling besar, memberi minum orang-orang yang melakukan
haji, memakmurkan rumah tuhan, dan memberi makan orang-
orang yang kesusahan?' Kab menjawab, 'Kamu yang lebih
benar dan lebih mendapat petunjuk'.'/07

9817. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hind
mengabarkan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Ketika Kab bin Asyraf datang ke Makkah, orang-
orang kafir Quraisy datang menemui dirinya dan berkata,

'Kamu adalatr pemimpin kaum Madinatr, sedangkan kami
adalatr orang-orang yang memberi minum dan melayani
Ka'bah, maka siapakah yang lebih baik, kami atau penguasa

kaum ini, karena ia mengaku sebagai orang yang lebih baik

*'' Ibnu Abi Hatim dalanTafsir (3t977).

-@l
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daripada kami?' Kab menjawab, 'Kamu yang lebih baik

daripada dia'. Lalu diturunkanlah ayat,tX'ii i -Ar:a 5y
'Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang

terputus', dan ayat, ;#31 l;tiJ li'J 65\ lyi dl
'Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi

bagian dari Al Kitab?' hingga firman-Nya, 6;
'Penolong'.'AoB

Ada yang berpendapat bahwa sifat itu adalah sifat sekelompok

kaum Yahudi, yang di antara mereka terdapat Huyay bin Akhthab, dan

merekalah orang-orang yang mengatakan kepada kaum musyrik,

sebagaimana diberitakan oleh Allah bahwa merekalah yang telah

mengatakan kepada kaum musyrik tentang Muhammad.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9818. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

mengatakannya, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad

mengabarkan kepadaku dari Ikrimah 
-atau 

dari Sa'id bin

Jubair-, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Bani Quraisy,
Ghathafan, dan Quraizhah telah menghimpun kekuatan. Di
antara mereka terdapat Huyay bin Al*rthab, Salam bin Abi Al
Haqiq Abu Rafi, Rabi bin Rabi bin Abi Al Haqiq, Abu

Arnmar, Wuhuh bin Amir, dan Haudzatr bin Qais. Sedangkan

Wuhuh bin Amir dan Haudzah bin Qais orang-orang dari bani

Wail, dan mereka bergerak dari bani Nadhir.

Apa yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari
miliki, dan kami mendapatkannya dari naskah yang
Haitsami dalam Mawaid Azh-Zham' an (l I 428).

manuskrip yang kami
lain. Lihat atsar Al
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Ketika mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy, orang-

orang Quraisy berkata, "Mereka adalatr para pendeta kaum

Yahudi dan orang-orang yang menguasai kitab yang pertama,

maka tanyakanlah kepada mereka apakatr agama kita yang

lebih baik? Atau agama Muhammad yang lebih baik? Mereka
pun bertanya kepada kaum Yahudi tersebut. Kelompok Yatrudi
kemudian berkata, "Agama kalian lebih baik daripada agama

Muhammad, kalian paling benar serta lebih mendapat petunjuk

daripada orang-orang yang mengikuti Muhammad!" Allah lalu
menurunkan ayat, ',rt #1 G6; lij 6-5\ !l,i dl
giEIV ,*i\,'o';;t "Apakah kamu tidak memperhatikan

orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab? Merekn
percaya kepada al jibt dan thaghut," hingga firman-Nya,

W kt ni,StTt "Dan Kami telah memberikan kepadanya

keraj aan yang besar.' Aoe

9819. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Al Qatadah, mengenai firman Allah, i t1
,>.ifitii q,4i S;;t,rf *-,tr G ti; ilJ O-$'Jy
"Apaknh knmu tidak memperhatilcan orang-orang yang diberi
bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada al jibt dan

thaghut, " ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa ayat ini
diturunkan pada Kab bin Asyraf Huyay bin Akhthab, dan dua

orang laki-laki Yahudi dari bani Nadhir yang bertemu dengan

orang-orang Quraisy di Mausim. Orang-orang musyrik
Malftah berkata kepada orang-orang Yahudi tersebut, 'Apakatr
kami yang lebih benar? Atau Muhammad dan para sahabatrya,
padahal kami adalah orang-orang yang melayani Ka'bah,
memberi minum, serta tinggal di tanah Haram'. Keduanya

*' lbnu lauzidalarnZad Al Masir(2ll}7).
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menjawab, 'Tidak, melainkan kalian yang lebih mendapat

petunjuk daripada Muhammad serta sahabat-satrabatnya'.

Padahal, kedua orang tersebut tahu benar batrwa ucapan

mereka itu semata-mata kebohongan, akan tetapi karena

kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad dan satrabat-

sahabatnya itu sangat kuat, sehingga keduanya terdorong untuk

berdusta.'/lo

Ada yang berpendapat bahwa sifat itu adalatr sifat Huyay bin
Akhthab saja, hanya dirinya yang dimaksud dalam ayat, A$-'oJfi)
W \f( e$i 'u uS ;1F 1-;]S "Dan mengatakan kepada

orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa merekn itu lebih benar
j alannya dari orang-orang yang beriman. "

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9820. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid menjelaskan

tentang firman Allah, ,rt ?JIGt#)l;'J 6-5i 3lr; d1
"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi
bagian dari Al Kitab?...." ia berkata, "Huyay bin Akhthab

datang kepada kaum musyrik Makkah, lalu orang-orang

musyrik berkata, 'Wahai Haly'i, kamu adalah pemilik kitab,
(adi kami ingin bertanya), kami yang lebih baik atau

Muhammad dan para satrabatrya yang lebih baik?' Ia
menjawab, 'Kami dan kalian yang lebih baik daripada mereka!'

Lalu turunlah ayat, ;r41i;t ;tli'J 63\ \yi 11
'Apakah kamu tidak rnemperhatikan orang-orang yang diberi

4r0' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31977) dan Al Baghawi dalanMa'alim At-Tanzil
(2t8e).
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bagian dari Al Kitab?,sampai ayat, Ut :i '4 ;6r:"i # Ji
'Barangsiapa yang difutuki Allah, niscaya kamu sekali-kati
tidak akan memperoleh penolong baginya,.'Arr

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang
mengatakan bahwa itu merupakan berita dari Allah tentang
sekelompok orang Yahudi dari Ahli Kitab, dan boleh juga pada
sekelompok yang dinamai oleh Ibnu Abbas dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Muhammad bin Muhammad, dari Ikrimah atau
Sa'd. Boleh juga pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini
diturunkan kepada Huyay bin Akhthab dan orang yang bersamanya,
adakalanya Kab dan adakalanya orang lain.

o00

@ Y; :t C jt xi * ;;\n';A r;! ait
"Merelcn if.llah orang yang dililtuki Allah. Barangsiapa
yclrlg dikuhtki Nla,h, niscayal<frnru sel<rili.l<rrli tidok al<mt

memp er oleh p erclong b aghty a.,,

(Qs. An,Nisaa' l4l: 52)

rakwir rirman Anah: :i'"4 bii,i,i $$ itfAt i#'ujl 4t
U (*tere*a itulah orang yang it*otu*t Allah. Baiangsiapa yang
dikatuki Allah, niscaya hamu sekali-kati tidak akan memperoleh
penolong baginya).

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah orang-orang yang
telah diterangkan Allah mengenai sifat-sifat mereka (bahwa mereka
telatr diberikan sebagian dari Al Kitab dan mereka masih percaya

orr' fbnu JauzidalamZad At Masir (2ll}7\.
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dengan al jibt dan thaghut). Mereka adalah orang-orang yang dikutuk

oleh Allah.

Ia berkata: Allah menghinakan mereka yang beriman dengan

al jibt dan thaghuf, dan kufur kepada Allah serta Rasul-Nya, sehingga

mereka dijauhkan dari rahmat-Nya. Sebagian dari mereka menentang

Allah dan Rasul-Nya dengan berkata, ua;{1F"1;;{'u$-6}fi-3
<$\fr|;'Ujf'U "Orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa

mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman."

'fii g;; "Barangsiapa yang dikutuki Allah," pasti dijauhkan dari

ratuiat-Nya U':i,'4 ji "Niscaya kamu sekali-kali tidak akan

memperoleh penolong baginya." la berkata, "Wahai Muhammad,

sekali-kali kamu tidak akan memperoleh penolong yang dapat

menolongnya dari siksaan Allah dan kutukan yang telah menimpanya,

hingga dapat melindungi dari hal itu."

9821. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Al Qatadah, ia berkata, "M_engenai Kab bin

Asyraf dan Huyay bin Akhthab berkata, tJi'e U:; ;1y^
W \fr\;.'Bahwa mereka itu lebih benar jalannya d.ari

orang-orang yang beriman', padatral keduanya menyadari.

telatr berdusta. Oleh karena iturturunlah ayat, 'rf,I'U-$i iLgt
Li ii, + il Xi # ii -{i,r\ 

'Meretm ituian orans yans

dihttuki Allah. Barangsiapa yang difutuki Allah, niscaya

lramu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong

baginya'.'Ar2

ooo

ar2' 16ou Abi Hatim dalam Tafsir (31977).
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W ;$r |j,t'f ri$,!gi'i +# 
"'{' Ataukah ada bagi merela bagtan dmi l<craj amt

(kekuasaan)? Kendati Pun ada, merekfl tidak al<mr

memberil<mt sedikit yn (kebaiil<sri kepada marutsial
(Qs. An.Nisaa' [4lz 53)

rakwl lirman Auah: 6 3$t63lJ ri$ $ri'i\;'it;l
(Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan [kekuasaanJ?
Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun
(kebajikan) kepada manusia).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, $lri 'd +# 'e 'J

"Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kelarusaan)?"
adalatr, "Ataukah mereka mempunyai bagian dalam kekuasaan?"

Ia berkata, "Mereka tidak mempunyai andil dalam kekuasaan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9822. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Atrmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, ,{t'ii 'i U '1L;1 "rl,taulwh ada bagi merelca

bagian dari kerajaan (lcehtasaan)?" ia berkat4 "sekiranya
mereka mempunyai peran dalaur keluasaarU pastilah mereka
tidak akan memberikannya kepada Muhammad SAW sedikit
pm.'{!3

o"' fbnu Abi Hatim dalam Tafsir (31977) dan Ibnu Jauzi dalam fud Al Masir
(2/108).
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9823. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menjelaskan firman Allah,

{Iri 'i +$ ? f "Ataukah ada bagi mereka bagian dari
kerajaan (kekuasaan)? " ia berkata, "Tidak ada bagi mereka,

[dan sekiranya ada bagi merek"]o'' bagian dari kekuasaan,

niscaya tidak akan diberikan kepada manusia sedikit pun."

[Ibnu Juraij berkata],4ls "sekiranya mereka mempunyai bagian
dari kekuasaan, niscaya tidak akan diberikan kepada manusia

sedikit pun karena sifat pelit mereka."4l6

Para ahli tafsir berselisih pendapat dalam menakwilkan makna

fixt.
Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah titik yang

berada di permukaan atom.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9824. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang makna katahi, ia berkata, "Titik yang berada

di atom.'/I7

9825. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritkan kepadaku, ia berkata:
Muhammad bin Ash-shult menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami dari Qabus,

414' Apa yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip yang ada pada
kami, dan kami mencantumkannya dari naskah yang lain.
Ibid.
Lihat Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahlwm Al Qur'an (51249).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31977) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2^0e).

415.

416.

4t7.
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dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Secercatr yang

ada di atas atom.'/I8

9826. Ja'far bin Muhammad Al Kufi Al Maruzi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami

dari Israil, dari Ktrushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Lafazh r4St artinya sesuatu yang berada di tengah-

tengah atom.'/I9

9827. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, { ($
q, ;(11 6:rt "Kendati pun ada, merekn tidak akan

memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia, " bahwa

makna lafazh 543t adalah itjlt'j3:, yaitu setitik yang ada di
tengatr atom.a2o

9828. [Al Hasan bin Ya]rya menceritakan kepada kami, ia berkata:

.lrbdtxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Al Qatadah, tentang

matarplafazlr (pj, ia berkata, "setitik yang ada di tengatr-

tengah biji atom."]a2l

9829. Muhamamd bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadtrdhal me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, $$ J(:l 631- { (li $9i 'd *, { -J

"Ataulrah ada bagi mereka bagian dai lcerajaan (kehtasaan)?

'n' Ibid.
,rr. Ibid.
am' Ibid.t"' An" )rang tertera di antara tanda "[]'lstah hilang dari manuskip yang ada pa&

kami, d,n kami mencantumkannya dari naskah )rang lain. Abdunazzaq dalam
Tafsir (1/464).



SrrahAn,Niraa'

Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun

(kebajikan) kepada manusia," ia berkata, "Sekiranya mereka

mempunyai bagian dari kekuasaan, niscaya mereka tidak akan

memberikannya kepada Muhammad sedikit pun dari bagian

tersebut. Lafazh rliSt urtinya titik ymg ada di tengah-tengatr

biji atom.'422

9830. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Amr
menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Atha bin Abi
Rabah berkata, "Lafazh jglll artinya sesuatu yang berada di

permukaan bij i atom."a23

9831. Yatrya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jubair

mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata.

"Lafazh fit artinya secercah yang berada di permukaan

atom.424

9832. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari Abu Malik, ia berkata,"Lafzh
o-,, _

,xJr aninya sesuatu yang adadi permukaan biji atom.'425

9833. [Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wa]rab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

a22' 16oo Abi Hatim dalamTafsir (31977).
423' Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al Uyun (11496) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At

Masir (21109).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31977) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2/roe).
Ibid.
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"Lafazh ,ipt aninya setitik yang ada di permukaan blji
atoml.'/26

Ada yang berpendapat bahwa ,{lt artinya biji yang ada di
tengah-tengah b ebij ian.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9834. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang lafazh, $$,iu berkata, "Lafazh

,{t artinya isi yang ada di tenga}r biji-bijian."a27

9835. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sylbil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang ayat, W ,;$I'o:tg-i 6,6 "Kendatipun ada, mereka

tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada

manusia," ia berkata, "Lafazh -ifit *tiny^ isi yang ada di
tengah-tengah biji.'/28

9836. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan bin Said menceritakan kepada kami dari
Manshur, dari Mujatrid, ia berkata, "Biji dalam biji-bijian.'{2e

9837. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Apa yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip yang ada pada
kami, dan kami mencantumkannya dari naskah yang lain.
Ibnu Jauzi menyebutkan keduanya dalamZad Al Masir (21109).
Ibid.
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (11496).

126.

127.

128.

429.
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kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir
mengabarkan kepadaku, dan ia mendengar Mujahid berkata,
"Lafazhr{t artinya setitik brji yang ada di tengah-tenga}r biji-
bijian.'/30

9838. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid Ibnu Sulaiman
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh_
Dhahhak bin Muzatrim berkata, *Lafazh lpr artinya titik
yang ada di tengatr biji.'"'

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, seseorang
menoreh sesuatu dengan ujung jari-jemarinya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9839. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari yazid bin Dirham Abi Al
Aula, ia berkata: Aku mendengar Abu Aliyah [dari Ibnu Abbas
berkata: ,"i3r artinya seseorang membuat lubang dengan jari-
jarinya, seperti ia melubangi Dirham. perkataan Abu Al
Aliyahl.a32 Ibnu Abbas meletakkan ujung ibu jarinya pada
bagran punggung jari telunjuk, kemudian mengangkatnya, lalu
berkatq "Inilah an-naqir.'433

430.

431.

432.

433.

Al Mawardi dalarnAn-Nukat wa Al Uyun (r/496) dan Ibnu Jauzi dalam zad At
Masir (21109).
As-Suyuthi dalamAl ltqan (l/366), dengan riwayat yang sama sepertinya.
Apa yang tertera di antara tanda u[]" telah hilang dari manuskrip yangada pada
kami, dan kami mencantumkannya dari naskah yang lain.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (u496) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (2190).
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TafstuAk:Ilubari

Abu Ja'far berkata: Dikatakan bahwa Allah telah
menjelaskan tentang sifat sekelompok Ahli Kitab dengan. sifat kikir,
(kikir) dengan sesuatu yang remeh dan tidak berarti, sekalipun
sekiranya mereka menjadi penguasa dan memiliki kekayaan yang
berlimpah. Jika demikian, maka penakwilan yang paling tepat
mengenai ,li3t adalatr, "Menjadikan lebih kecil dari bentuk yang
kecil." Secercah yang ada di permukaan biji atom merupakan bentuk
yang paling kecil, dan terkadang masuk juga segala sesuatu yang
sangat kecil.

Dibaca dengan rafa' pada ayat, $$ ;;$l 'oj,l * ,Mereko

tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia,,,dan
tidak di-nashab-kan dengan ri1, padahal jika pembicaraannya diawali
dengan kalimat tersebut, maka hukumnya harus me-nashab-kanfi,il-

f il mustaqbal,karenahwuf fa ada bersamanya, dan dari hukumnya
apabila masuk sebagian huruf athaf (sambung), maka permulaan
pembicaraan diaralrkan dengan kalimat tersebut. Dalam pembatrasan
ini terdapat pemindahan kalimat kepada kalimat yang lain, dan seperti
inilah yang aku maksud dengan huruf/a yang dipindatrkan dari ril

lefada huruf yang setelahnya, sehingga redaksi menjadi, 
'\i "#'& ittslt;t;At t4i3i.

ooo



3r,1#r. 3;6:r# u'il i#r;-Y {p J6l'or3#.";
@ u* g,r 

riifir7r ",-{g i eSJr eg.L
uAtmrl<ah merel<n dengki kepada manusia (Nfuhmrmad)

I antm an l<munia y olrrg Allah telah b eril<an kep adany a?

Sesungguhnya Kami telah rnenberil<mt Kitah dan hil<mah
lnpodo keluarga lbrahim, dan Ka'nrri teldh merrberilcan

l<ep adaruy a ker ai aan y aflg b esar."

(Qs. An,Nisaa' [{lz 541

Takwil firman Allah: u fr\ ii>3t'.-Y i!; J(li 'or3$ 'S

4gi (Atauhah mereka dengki kepada manusia [MuhammadJ
lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?).

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, ,/(ili it:!ii.'J "Ataukah
merekn dengki kepada manusia (Muhammad)," adalah, "Ataukah

orang-orang yang telah diberikan bagian dari Al Kitab dari kalangan

Yahudi, merasa dengki?"

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9840. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, "i$i 

'ot3#.'r1
"Ataukah merelca dengki l<epada manusia (Muhammad)," ia
berkata, "Kaum Yahudi.'/3a

9841. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

I;urahAn,Nisca'

a3a' 15oo Abi Hatim menyebutkan keduanya dalam Tafsir (31978) dan Ibnu Jauzi
&lamZad Al Masir (2lll0).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
riwayat yang sama.a3s

9842. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Al Qatadatr, riwayat yang sama.a3u

Para ahli tafsir .berselisih pendapat tentang orang yang
dimaksud dalam ayat, ,/(Xi "Manusia."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr Nabi
Muhammad SAW.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9843. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan
kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami
dari Khalid, dari Ikrimah, tentang firman Allah, 'Or3E-';
,Si u1-frl littzll ip ,i6i",ltautrah mereka dengki kepada
manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah
berikan kepadanya?" ia berkata, 'Manusia yang dibicarakan
dalam pemhahasan ini adalatr hanyalah Nabi Muhammad
sAw.,'437

9844. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia berkata:
Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai

Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (11496) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (2190).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/978), Al Baghawi daram Ma,alim At-Tanzil
(2190), dan Ibnu lauzi MamZad Al Masir (2/lt}).

{35.

436.

137.
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ayat, .r$i u 'rt| ii>3v V i!; j6i 'ot35. 'J ,,Ataukah

mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran

karunia yang Allah telah berikan kepadanya?" ia berkata,

"(Maksudnya) yakni Nabi Muhammad SAW.'/38

9845. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, seperti itu.43e

9846. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai ayat, 'r1

.r$i u,'&l rif;tzlY {p ,;(1i'or3$"Ataukah mereka dengki

kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah

telah berikan kepadanya?" ia berkata. "Maksud lafazh j6i
adalah Nabi Muhammad SAW.'"440

9847. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhatfrak berkata. Kemudian ia menyebutkan riwayat yang

serupa.*l

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah orang-orang

Arab.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

Ibid.
Ibnu Jauzi d^l^mZad Al Masir (2/ll0) dan Al Mawardi dalanAn-Nulrat wa Al
Uyun (11496).
rbid.
Ibid.

438.

439.

ffi.
ut.
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9848. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadakami dari Al Qatadah, mengenai ayat, 'i6i'or3#.'S
4# u,'rtl )i>3t'. V {!; "Ataukah mereka dengki kepada

manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah

berilran kepadanya?" ia berkata, "Mereka adalatr kaum

Yatrudi, mereka dengki dengan kabilah Arab yang telatt

diberikan karunia oleh Allah.'/a2

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

mengatakan bahwa Allah mencela kaum Yahudi -yang telah

diterangkan sifat-sifat mereka pada ayat ini-, dikatakan kepada

mereka 
-tentang 

omong-kosong mereka kepada kamu musyrik dari

kalangan penyembah berhala, bahwa kaum musyrik lebih mendapat

petunjuk dan lebih benar jalannya daripada Muhammad dan para

sahabatnya, padahal mereka menyadari bahwa perkataan mereka itu

kepada kaum musyrik hanyalatr kebohongan-, "Apakah kamu dengki

terhadap Muhammad dengan karunia yang telah Allah berikan kepada

Muhammad dan para sahabatnya?"

Pendapat itulah yang paling tepat, karena sebelum ayat, ';
.rg,u'rt|Nt;1Y{p,;,gi'or3#."Atauknhmerekadengbikepada
manusia (Muhammad) lantaran lrarunia yang Allah telah berikan

kepadanya?" telah didahului dengan celaan terhqdap orang-orang

Yalrudi yang berkata kepada orang-orang kafir, 'Ujl'U&1J ;1fi
W tllt; "Merekn itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang

beriman."

uz Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11496) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tanzil (2190).
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Lalu turun ayat, .ltfi ufr| 'A,j;VU &; j(li 'ot3Z.';
"Ataulrnh mereka dengki lcepada manusia (Muhammad) lantaran
karunia yang Allah telah berikan kepadanya?" sebagai bentuk celaan

atas perbuatan mereka lakukan, n.lmun merupakan bentuk pujian
kepada orang-orang beriman yang telah dipuji dengan pujian yang

sesuai dengan yang dikatakan kepada mereka, selama tidak ada dalil
yang mengharuskan untuk mengaratrkannya kepada makna lainnya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang penakwilan kata

"lrarunia" dalam ayat, .aLfi u frl ii>3V U i!; j$i 'or{4 ;
"Ataukah mereka dengbi kepada manusia (Muhammad) lantaran
karunia yang Allah telah berikan kepadanya?"

Sebagian berpendapat bahwa karunia tersebut adalah berupa
kenabian.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9849. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Al Qatadatr, tentang firman Allah, 'r1

.*5 u'fr|A;t'.-V sy ";$i 6r3Z"Ataukah mereka dengki

lrepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah
telah berikan kepadanyaT " bahwa maksudnya adalatr dengki
dengan kabilatr Arab ini, karena mereka telah diberikan
karunia oleh Allah, dengan diutusnya seorang nabi kepada

mereka. Inilah yang membuat mereka meftrsa iri dan dengki.43

{3' Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al (tyun (11496).
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9850. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij menjelaskan ayat, V {!;
.r$, iu 'itl ),i*t; "Lantaran karunia yang Allah telah

berilran kepadanya?" ia berkata, "Maksudnya adalah

kenabian."a#

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr pembolehan

Allah kepada Nabi SAW untuk menikatri wanita mana saja yang

beliau kehendaki, tanpa batas.

Mereka berkata, "Maksud kata an-naas (manusia) adalah

Muhammad, berdasarkan ayat yang telah disebutkan sebelumnya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9851. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, .r#i .,-'frl |i>3t;u i!; ;;()\'or!{r.'J "Atautrah
merekn dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran

lrarunia yang Allah telah berikan kepadanya2" batrwa karena

hal itulatr ahli kitab berkata, "Muhammad mengaku dirinya

telah diberikan sifat rendatr diri, akan tetapi dia mempunyai

sernbilan orang istri, padatral tidak ada maksud lain selain

nikah tersebut, dan kekuasaan mana yang lebih utama dari

kekuasaan ini?" Allah lalu berfirman, V tF $(li 6r:r&71
.r# u,5ll liittuAtaukah mereka dengki kepada manusia

*' Al Baghawi d6.anMa'alin At-Tanzil (2/90) dan Ibnu Jauzi dg;,amtud Al Masir
(2nr0).
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(Muhamtnad) lantaran karunia yang Allah telah berikan

kepadanyaT".445

9852. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat,

.rgi u'rt| ii>3v'Y 8; J;$i 'or!{1'J "Ataukah mereka

dengki kepada manusia (Muharnrnad) lantaran karunia yang
Allah telah berikan kepadanya? " bahwa maksudnypadalah

Nabi Muhammad, yang menikatri wanita mana saja yang

beliau kehendaki.aa6

9853. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berbicara mengenai ayat, U {!; j$i 'oriQ ,1
4gt U frl }i>3lz "Ataukah mereka dengki kepada manusia

(Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan

kepadanya? " bahwa orang-orang Yahudi berkata, "Bagaimana

mungkin Muhammad diberikan kenabian, sebagaimana yang

dia akui, padahal dia hanya orang yang lapar dan haus dengan

perempuan, serta tidak memiliki keinginan kecuali menikatri
para wanita!" Mereka dengki dalam hal pernikahan, karena

Allatl membolehkan Muhammad SAW untuk menikahi wanita

mana saja yang beliau inginkan.4T

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31978,979), N Mawardi dalzm An-Nulut wa Al
Uyun (11496\. do. Ibnu lavzidalarntud Al Masir (2lll0).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31978,9?9) d^aAl Mawardi dzlamAn-Nulcat wa
Al Uytn (11496).
Ibid.

445.

446.

447.
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam

menakwilkan ayat tersebut adalah yang sesuai dengan Al Qatadah dan

Ibnu Juraij, ymg telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa makna kata

"l(nrunia" dalam pembahasan ini adalah "kenabian" yang telah Allatt
berikan kepada Nabi Muhammad dan kemuliaan yang telatr diberikan

kepada orang Arab, dengan diutusnya seorang nabi dari kalangan

mereka, bukan dari golongan lain.

Dalam penakwilan ayat ini kami telah menyebutkan bahwa

bukti yang jelas menunjukkan pujian yang diberikan kepada Nabi

Muhammad dan para sahabat beliau, dan telah dijelaskan sebelumnya,

batrwa "karunia" yang diberikan dan yang dimaksud dalam ayat ini
bukanlah pemikahan dan banyalarya istri, sekalipun hal demikian

termasuk karunia Allah yang telah diberikan kepada hamba-Nya.

Takwil lirman Auah: '-.-<$i 4,5rt 'egL 3t -(ir. ii
W *il ni$l7t (Sesungguhnya Kami telah' memberikan Kitab
dan hikmah kepada keluarga lbrahim, dan Kami telah memberikan

kepadanya kerajaan yang besar).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Ataukah orang-

orang Yatrudi yang telah diterangkan tentang sifat mereka dalam ayat

ini, mendengki kepada orang-orang yang telah diberikan karunia oleh

Allah, karena mereka tidak termasuk golongan yang telatr diberikan

karunia? Bagaimana mereka tidak dengki terhadap keluarga Ibrahim
yang telatr Kami berikan Al Kitab ke,pada mereka?"

Maksud ayat, ",1<$; QISJI e^l Ju 11$r. iti
"Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan hilcrnah kepada

lreluarga lbrahim," 'I(ami telah memberikannya kepada keluarga

Ibrahim, sanak kerabat dan pengikut agamanya.
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Lafazh 5:Si\ artinya kitab Allah yang telah diwahyukan

kepada mereka, dan itu sama seperti shuhuf yang diberikan kepada

Ibratrim AS dan Musa AS, serta sama seperti Zabw dan semua kitab

yang telah diberikan kepada mereka.

Kata "hilonah" arlinya apa yang telah diwahyukan kepada

mereka dalam bentuk selain kitab yang dapat dibaca. Juga, #t7t
Wkii "Don Kami telah memberikan kepadanya keraiaan yang

besar. "

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan makna

lafazh"kerajaan yang besar" pada ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa kekuasaan yang besar itu adalah

kenabian.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9854. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, ,i(Xi i,::lti. 'J "Ataukah

merelra dengki kepada manusia (Muhammad)," ia

berkomentar, "Maksudnya adalatr kaum Yahudi. Firman-Nya,

.r$i ;;'fr| liil;U i!; 'Lantaran karunia yang Allah telah

berikan kepadanya?' Maksudnya adalatr, 'Itu karena Kami

telah memberikan kitab kepada keluarga Ibrahim, dan bukan

kepada golongan mereka. Kami juga memberikan hikmah'.

Firman-Nya, Wki ;,6t:t'Dan Kami telah memberikan

kepadanya kerajaan yang besar', (maksudnya adalah)

kenabian.'#8

{8' Al Mawardi mcnyebutkan keduanya dalam An-Nukat wa Al Uyun (11497) dat
Ibnu Jarzi dalantud Al Masir (2llll).
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9855. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama, hanya saja ia menyatakan bahwa lafazh

ki! " kerai aan " maksudnya "kenabian".&e

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah penghalalan

terhadap wanita-wanita.

Mereka berkata, "Mengapa mereka dengki kepada Muhammad

karena dibolehkannya beliau SAW untuk menikahi wanita-

wanita yang telah dibolehkan Allah untuk beliau nikahi,

padahal Allah membolehkan hal tersebut sebagaimana Allah
telah membolehkannya kepada Nabi Daud AS, Sulaiman AS,

dan yang lain dari para nabi yang berasal dari kalangan

mereka? Bagaimana bisa mereka dengki kepada Nabi

Muhammad SAW, sedangkan kepada nabi-nabi mereka tidak

dengki?"

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9856. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat,'S-+j.Ltf. -Sr, Ii "s"ruogguhnya Kami telah

memberilwn Kitab dan hilonah kepada keluarga lbrahim,"
batrwa maksudnya adalatr Sulaiman dan Daud. Sedangkan

maksud lafazh "^Ktlt adalatr kenabian. l4i1*i3 ,i,fit?t
"Dan Kami telah memberilcan kcpadanya kerajaan yang

besar," maksudnya adalah apa yang dibolehkan kepada Nabi

mereka, yaitu: Nabi Daud dibolehkan menikahi serrbilan

4e' Ibid.
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puluh sembilan perempuan, Nabi Sulaiman menikahi seratus

orang wanita, sedangkan Nabi Muhammad tidak dibolehkan

menikahi wanita mana saja yang ia kehendaki, sebagaimana

para nabi mereka melakukan hal itu sebelumnyalaso

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kekuasaan

yang diberikan kepada Nabi Sulaiman bin Daud.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9857. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,

W ki3 n74t:t "Dan Kami telah memberikan kepadanya

kerajaan yang besar, " bahwa maksudnya adalatr kerajaan

Nabi Sulaiman.osl

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, mereka

dikuatkan oleh bala tentara dari kalangan malaikat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9858. Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Israil menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Hammam

bin Al Harits, tentang ayat, (r$L kll ni,$lTt "Dan Kami

450' 16oo Abi Hatim dalam Tafsir (31979) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(znrt).

o5r' fbnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/980), Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al Uyun
(11497), dan Al Baghawi dzbm Ma'alim At-Tanzil (2190).
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telah memberil(nn kepadanya kerajaan yang

berkata, "Mereka dikuatkan dengan bala

malaikat."a52

9859. [Ahmad bin Utsman bin Hakim Al Audi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Syuraih bin Maslamah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Yusuf bin Abi Ishaq

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abi Ishaq, dari

Abdunahman bin Yazid, dari Abi Muslim, tentang ayat,

W ktl nifit7t "Dan Kami telah memberikan kepadanya

kerajaan yang besar," ia berkata, "Mereka dikuatkan dengan

para malaikat).'*t'

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksudnya adalah

kerajaan Nabi Sulaiman, karena inilah yang sudah masyhur di

komunitas bangsa Arab." Bukan pendapat yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah kekuasaan kenabian. Bukan pula pendapat yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah penghalalan menikatri para

wanita dan kekuasaan terhadap mereka. Hal itu karena semua firman

Allah yang ditujukan kepada orang-orang Arab, harus diarahkan

kepada makna yang sudah masyhur dan biasa digunakan dalam bahasa

mereka, kecuali ada indikasi atau hujjah yang tidak dapat dibantatr,

yang mengharuskannya diaralrkan kepada makna selain itu.

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/980) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11497).
Apa yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip yang ada pada

kami, dan kami mencantumkannya dari naskah yang lain.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/980).

besar," ia
tentara dan

452.

453.
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W'ft-i$, li'* i #, .,,Gr;'J e
"Maka di antara merelr,a (ormtg.ormtg yang dengki ifu),
ada orang.or(mg yangberimartkepadarrya, dmt di antma

merela ada orarrg.orang yorng menghalangi (marrusia) dari
berimankepadmya, Dan arl<uplah (ba4t mereka) Jahanart

y olrlg merty ala.ny ala apirry a.

(Qs. An.Nisaa' l4lz 55)

Abu Jaffar berkata: Maksudnya adalah di antara orang-orang
yang telah diberikan Al Kitab, dari kalangan Yahudi bani Israil, yang

Allah telah berfirman kepada-mereka, i &J 176j3 $fj ttgt;
q$'3 {F 6":X 6/. t ;#t S S} 'iB")ri*ontoh tramu kepada apa
yang telah Kami turunkan (Al Qur'an) yang rnembenarkan Kitab yang
ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami
putarl<an lce belakang. "

Mengenai ayat, 4Gl1 ij"Ada orang-orang yang beriman
kepadanya, " ia berkat4 "Maksudnya adalah mereka yang percaya

dengan apa yang telah Kami turunkan kepada Nabi Muhammad,
sebagai pembenaran atas apa yang ada pada mereka, iii'# ,; iri
'Dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia)

dari beriman lcepadanya'.

Sebagian mereka ada yang enggan mempercayainya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9860. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, tentang ayat, 4'it:. ij ,l$ 

,Matra dt
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antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-

orang yang beriman kepadanya," ia berkata, "Dengan apa

yang telah diturunkan kepada Muhammad untuk kaum Yahudi.
)o/'t/ Zib-i3 U #t'Dan di antara mereka ada orang-orang yang

menghalangi (manusia) dari beriman kepadanyat.tt 454

9861. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.os5

Abu Ja'far berkata: Ayat ini dijadikan sebuatr bukti terhadap

orang-orang yang berpaling dari apa yang telatr diturunkan Allah
kepada Muhammad, dari kalangan Yahudi bani Israil yang berada di

sekitar orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Mereka

adalah kaum Yatrudi yang telah diancam oleh Allah melalui firman-

Nya, i-(,rl1eQ"$r\ifi etr Sii d,,Ktq6i:iffjq
*;11 ;fi ';1't'(s1+.1i 5;\-(A K #l; 

- - berimantah tramu

kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Qur'an) yang

rnembenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah

mulra(tnu), lalu Kami putarkan ke belalcang atau Kami lanuki mereka

sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat

malrsiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlahz." (Qs.

An-Nisaa' [4]: 47) di dunia. Dan siksa yang sesungguhnya

ditangguhk,umya sampai Hari Kiamat karena barangkali sebagian dari

mereka ada yang akan beriman. Ketika mereka semua kufur dengan

apa yang telatr diturmkan kepada Nabi Muharmad SAW, mereka

mendapatkan ancarnan yang datang dari Allah, 1raitu dengan

Ibnu Abi Hatim rnenyebutkan keduanya dalam Tafsir (3/981) dan Ibnu Jaui
dalamtud Al Masir (2llll).
rbid.
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menyegerakan siksaan itu di dunia, akan tetapi sebagian dari mereka

ada yang beriman, maka dikeluarkan dari ancitman yang telah

dijanjikan --dengan menyegerakan siksaan di dunia-, melainkan

ditangguhkan siksa bagi orang-orang yang tetap berada dalam

kebohongan hingga Hari Akhir. Allah berfirman kepada mereka,

"Sudah cukup bagimu dengan neraka Jatranam yang menyala-menyala

apinya."

Maksud ayat, $ai" ';"- i;$ "Dan culatplah (bagi mereka)

Jahanam yang menyala-nyala apinya)" adalatr, "Hai orang-orang

yang berdusta, cukuplatr kamu dengan apa yang telah Aku turunkan

kepada Nabi Muhammad, sebagai seorang nabi dan utusan-Ku.

Ayat f*+7 ';*- "Jahanam yang menyala-nyala apinya,"

maksudnya adalah, bagimu neraka Jahanam yang apinya menyala-

nyala. Artinya, api itu senantiasa dinyalakan untukmu. Dikatakan,

Vg:" "Yang menyala-nyala apinya," be.rasal dari kata tj'iii,i, yang

artinya dinyalakan, diarrbil dari akar kata iyr-t oei ,r.-, ,e-p,
sebagaimana Allah berfirman, 5$ t#) (s$ " Don apabila neral<a

Jahim dinyalalcan " (Qs At-Takwiir [81]: 12)

Hanya, saja kalimatnya diubah menjadi .ti{, seperti dikatakan,

{S|6j ,i|tbx Jii.l ,'ibt"zil't ,ge tii a* kata'pt yang berarti
,. r. .?-
JJrr...Jl.

ooo
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'fi;r'x i.,Ji 4 t1? 6wr3, 3;:" wEli&iSt iv
@ r"g 6ri'u?'ifi $LZs,$ 1ji46;& \1'#

'Sesnnggutmya ofimg-orang yolngl<afir lnprdo ayat ayat
Kmri, kelak alranKanfi rnas'ukl<mt merelal<e dalart

ner cll,a, S eti ap l,ali l<ulit mercl<a hangus, Karni gaflti lculit
mereka dengan l<ulit yolrlg lain, wpaya merel<a merasal<mt

dzab.Sesunggul*yaAllahMalwPerl<,osalagiMaha
Bijal<sarta."

(Qs. An,Nisaa' I4l:56)

rakwn firman Alrah: t3 (( A"3 3;:" W-q\6titSy
$({Jr 1:';4(,;a ("iL '&;'{ i',;t4'i4 gesuns{uhnya orang-

orang yang kaftr kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami
masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka

hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya

mereka merasakan adzab).

Abu Ja'far berkata: Ini ancaman dari Allah SWT yang

ditujukan kepada orang-orang yang memperlihatkan kebohongan

dengan apa yang telatr diturunkan Allah atas Nabi Muhammad, dari

kalangan Yahudi bani Israil dan orang-orang kafir lainnya, serta

orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya. Firman Allah kepada

mereka, "Sesungguhnya orang-orang yang mengtngkari apa yang

telah Aht tuntnkan kepada Rasul-Ku, yaitu Muhamrnad, dari ayat-

ayat-Ku," maksudnya adalah, ayat-ayat yang telatr diturunkan, dan

dari kitab-Nya yang telatr diwahyukan, merupakan bukti dan hujjatr

atas kebenaran Muhammad SAW. Namun orang-orang Yahudi bani

Israil dan orang-orang kafir lainnya tidak percaya dengan apa yang

telah diturunkan kepada beliau SAW.



Mengenai ayat, 6( ;+3 327 *x"tok akan Kami masukkan

mereka ke dalam neraka, " ia berkata, "(Maksudnya adalah), 'Kelak
akan Kami bakar mereka hingga hangus di dalam api yang menyala-

menyala. Kami hanguskan mereka di dalamnya'."

Mengenai ayat firJ:r 4 (3 "S"tiop lwli tailit mereka

hangus," ia berkata, "(Maksudnya adalah), 'Setiap kali Kami bakar

kulit mereka, pasti menjadi hangus dan terbakar'."

Ayat (il! l"# '#'4 "Kami ganti htlit mereka dengan htlit
yang lain," maksudnya adalah selain kulit yang telah hangus, lalu

Kami panggang kembali.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

SurchAn,Nisaa'

9863.

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Tsuwair, dari

Ibnu Umar, tentang ayat, (il-a l:'# '#'\ ia'j+ G g
"Setiap kali lailit mereka hangus, Kami ganti lailit mereka

dengan lailit yang lain,'.' ia berkata, "(Maksudnya adalah),

'Apabila kulit mereka telah hangus terbakar maka Kami ganti

dengan kulit baru yang putih seperti kertas'." 456

Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari At Qatadah, mengenai ayat, \irK'U,$i A,
ri;i1 t:,ji ;iii'X i!,J+ U Cg g( 

Arl-3 3; WS,
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat

Kami, lrelak akan Kami masukkan merelw ke dalam neraka.

Setiap luli laiit mereka hangus, Kami ganti htlit rnereka

dengan laiit yang lain," ia berkat4 "(Maksudnya adalatr),

9862.

as6' 15oo Abi Hatim dalam Tafsir (3t982) dan Ibnu Athi)rah dalatn Al Muharrir At
Wajiz (2169).
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'Setiap kali kulit mereka telah hangus terbakar, pasti Kami
gantikan dengan kulit yang baru'." 457

9864. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi,
tentang ayat, iar# ,4 (k *S"trop l@li tuIrt merekn

hangus," ia berkata, (Maksudnya adalah), 'Kami mendengar

bahwa hal tersebut telah tertulis dalam kitab yang pertama.

Salah seorang dari mereka dipukul selama empat puluh tahun,

dan masa satu tatrunnya sama dengan tujuh puluh tahun.

(Mengenai besar tubuhnya), jka di dalam perut orang tersebut

diletakkan sebuah gunung, maka masih tersisa tempat yang

sangat luas. Jika api telatr memakan (menghabiskan) kulit
mereka, niscaya Kami ganti dengan kulit yang lain'." 458

9865. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Telah sampai berita
kepadaku dari Al Hasan mengenai ayat, &l;4 ,4 $
ti;lpt:'Ji'/.;:X "setiap knli htlit mereka h,angus, Kami ganti

lculit mereka dengan lculit yang lain," ia berkata, "(Maksudnya

adalatr), 'Dalam satu hari Kami bakar kulit mereka hingga

hangus dengan tujuh puluh kali pembakar*r.rr 45e

9866. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu IJbaidah Al
Haddad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hasan dan

Al Hasan, tentang ayx, (if-a t:'J+ '#:4 iar# 4 g

Ibnu Janzi d^lamzad Al Masir (2lll3).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/982).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/982), Ibnu Athiyah dalamAl Muhadr Al Wajb
(2169), dan Ibnu lavzidoJamZzid Al Masir (Ull3).
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"Setiap lffili lculit mereka hangus, Kami ganti lailit mereka

dengan lailit yang lain,'.' ia berkata, "(Maksudnya adalatr),

'Setiap hari Kami hanguskan dengan tujuh puluh ribu kali ganti

kulit, dan tebalnya kulit orang-orang kafir yaitu empat puluh
hasta. Hanya Allah yang lebih tahu tentang tebalnya kulit
tersebut'." 460

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang bertanya, "Apa maksud
ayat, {;lz r:'}i '&n'4 ilj4 ,4 (3 ,srtrop knti tcutit mereka
hangus, Kami ganti lailit mereka dengan htlit yang lain?'Apakatr
boleh kulit mereka diganti dengan kulit lain (dengan kulit yang biasa
digunakan di dunia), lalu disiksa dengan kulit tersebut? Jika
menurutnu boleh, pastilah bisa roh dan tubuh mereka di dunia diganti
dengan tubuh dan roh yang lain, kemudian disiksa! Jika hal tersebut
dibolehkan, pastilah terlintas dalam benalcmu batrwa orang-orang yang

disiksa di akhirat dengan api neraka bukanlah orang-orang yang telah
diancam dengan siksaan atas kekufuran dan kemaksiatan kepada-Nya.
Itu berarti orang kafir tersebut tidak mendapatkan siksa di akhirat!"

Dikatakan: Orang-orang berbeda pendapat mengenai makna
ini.

Sebagian berpendapat bahwa siksaan itu ditujukan kepada

manusia, bukan daging atau kulit, hanya saja kulit dan daging dibakar
agar manusia merasakan siksaan yang pedih tersebut. Adapun kulit
dan daging itu sendiri tidak merasakan sakit dan pedih.

Orang-orang yang berpendapat demikian berkata,
"Dikembalikannya kulit orang-orang kafir yang ada di dunia atau kulit
yang lain, sama saja, karena kulit tidak dapat merasakan sakit dan

ffi' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/983) dan lbnu Jauzi dalam hd Al Masir
(2n13).
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siksaan, namun yang dapat merasakan siksaan yang pedih adalah jiwa,
hanya jiwa yang bisa merasakan penderitaan tersebut."

Mereka melanjutkan, "Jika demikian maksudnya, maka tidak
mustahil kulit yang diciptakan untuk orang-orang kafir yang berada

dalam api neraka, diulang setiap saat dan setiap waktu, dengan jumlah
yang tidak terhitung, lalu dibakar agar jiwanya merasakan kepedihan,

karena kulit tidak merasakan sakit dan pedih."

Ada yang berpendapat bawa kulit, daging, dan seluruh bagian

tubuh manusia merasakan sakit dan pedih. Apabila kulit atau anggota

tubuh yang lain dibakar, maka semua anggota tubuh merasakan

kesakitan.

Mereka yang berpendapat demikian berkata, "Makna ayat, (3
6;l>t:'jd'rifi'\ i";t # 'setiap kati kulit mereka hangus, Kami

ganti lailit mereka dengan lailit yang lain', adalah, 'Kami ganti kulit
mereka dengan kulit yang tidak terbakar'. Artinya, ia dikembalikan
menjadi baru. Kulit yang pertama telah hangus terbakar, maka diulang
kembali dengan kulit yang tidak terbakar. Oleh karena itu, dikatakan

'dengan lailit yang lain', sebab pada dasarnya kulit-kulit itu bukan
kulit mereka semasa berada di dunia dan durhaka kepada Allah. Ini
sama halnya dengan ucapan orang Arab kepada tukang emas tatkala
memesan untuk membuat sebuatr cincin dari bahan cincin yang sudah

ada (dengan dilebur terlebih datrulu), ia hanya bermaksud
mengubahnya ke bentuk yang lain. Orang yang hendak memesan itu
berkata, 'Buatlah bentuk cincin lain dari cincin ini'. Lalu tukang emas

tersebut menghancurkan cincin tersebut dan meleburnya unfuk
dijadikan bentuk yang lain, akan tetapi ketika cincin baru telatr
terbentuk, ia tidak dapat dikatakan sebagai cincin pertama, padahal

bahannya (asalnya) tetap sama (yaitu cincin yang pertama)."

€t



SurohAn-Nisoa'

Mereka melanjutkan, "Demikian pula makna firman-Nya, fi?
{ifrt;}l'ri,j.:\ i'rJ4 4 'setiap tcati taiit meretra hangus, Kami

ganti htlil mereka dengan htlit yang lain',.setelah kulit terbakar dan

hangus, dikembalikan lagi. Jadi, sesuai malcna ini, ia dinamakm'htlit
yang lain'."

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat, $"j$ ,# g
"Setiap kali lculit mereka hangus," adalah "pakaian" mereka, "Kami
ganti pakaian itu dari pelangkin (ter) yang lain, maka dijadikan
pakaian dari ter itu sebagai pakaian kulit mereka." Sebagaimana

dikatakan untuk sesuatu yang khusus pada manusia, "kulit yang

berada di antara kedua mata dan wajahnya" karena kekhususannya.

Mereka berkata, "Demikian pula pakaian dari ter yang Allah
jelaskan daram firman-Nya, 3t-3i iilfr g;j gV n &V
'Pakaian mereka adalah dari pelanglcin (ter) dan mukn mereka

ditutup oleh api neraka'. " (Qs. Ibraatriim [la]: 50)

Manakala mereka memiliki pakaian yang tidak terpisatrkan

dari diri mereka, batrkan melekat pada diri mereka, maka pakaian itu
dijadikan sebagai kulit mereka, sehingga dikatakan, "Setiap kali ter
menyala dan mereka terbakar hangus, maka para malaikat

menggantikannya dengan ter yang baru."

Mereka (yang berpendapat demikian) berkata, "Kulit orang-

orang kafir dari kalangan penghuni neraka adalah kulit yang tidak
terbakar, karena dalam pembakarannya, sampai pada kondisi
pengulangannyq adalah kepunahannya."

Mereka berkata, *Allah telah menyampaikan berita tentang hal

tersebut, bahwa mereka tidak mati dan tidak pula diringankan siksaan

untuk mereka."
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Mereka berkata, "Kulit orang-orang kafir merupakan salatr

satu bagian [dari anggota]a6r tubuh mereka. Sekiranya itu dapat

berganti tatkala telatr hangus terbakar, maka hal itu mungkin juga

terjadi pada setiap anggota tubuhnya yang lain, sehingga mungkin
pula mereka punah karena terbakar, lalu dikembalikan seperti

sediakala, dan dihidupkan kembali setelah mati (karena terbakar),
padahal Allah telah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah

mati."

Mereka berkata, "Pemberitaan Allah tentang mereka, bahwa

mereka tidak akan pernatr mati, menjadi dalil kuat batrwa salah satu

anggota tubuh itu tidak akan mati, dan kulit merupakan salah satu

anggota tubuh mereka."

Mengenai makna firman-Nya, 4t1{Jt \:t$"Supaya merelm

merasakan adzab," Al Hasan berkata, (Maksudnya adalatr), 'Kami
melakukan hal tersebut kepada mereka agar mereka dapat merasakan

siksa dan kepedihan yang menyakitkan, sebagai balasan atas

perbuatan mereka di dunia, yaitu mendustakan dan mengingkari ayat-

ayat Allah'."

Takwil lirman Allah: WWit( rt $y{s"tunsguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)

Abu Ja'far berkata: Allah senantiasa Matra Perkasa dalam
memberikan balasan terhadap maktrluk-Nya, tidak ada seorang pun
yang mampu mencegatr atau menghalang kehendak-Nya, tidak ada

seorang pun yang dapat membahayakan diri-Nya, dan tidak ada

seorang pun yang dapat selamat dari siksaan yang ditimpakan oleh-

*t' Ap" yang tertera di antara tanda'[]'tclah hilang dari manuskrip yang ada pada
ka:ni, dan kami mencantumkannya dari naskah yang lain.
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Nya. Dia Matra Bijaksana dalam mengatur dan melaksanakan

ketentuan-Nya.

ooo

V o 
" f * "AL t" e>,y*:' 

*r lM 1 -#( Aiti
Wfu &xi'r;t:{;i-W.'J?SWb.*y'#*i

"Ddrt orcmg-orcmg yotr.g berimm dart menguialr;olrl atrtalan-
analan yang shalih, kelak a\<frrl Kami masttklran merel<al<e

dalarn swga yarlg di dnlarnnya mmgalir *tngai.wngai;
l<ekal merelca di dalanmya; merelra di dalanmya metnpunyai
istn,istri yang zuci, dan Kami mas'ukkmr rnerclake tempat

ydrrg tcduh lag! nyam,an."

(Qs An,Nisaa' l{l:5?)

Takrgit firman Allah: -'i+t" *+aAi \J;r 1#( 'AiV

* ;&xi4:;fr, "{;i 
-W-'Jl $ 

-q'"..}t-',f'ii V o 
" f *)'rl! lOan orang-orang yang beriman dan mengeriakan amalan'

amalan yang shalih, kelak akan Kami masukkan mereka he dalam

surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kehal mereka di
dalarunya; mereka di dalamnya rnernpuilyai istri-istri yang suci, dan

Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman)

Abu Ja' far b erkata : Maksud ay at, g,&y;/ft lJr;, I St 7$13
"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan

yang shalih, " adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya (Muhammad SAW). Mereka percaya dengan apa yang
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telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, sebagai pembenaran

bagi apa yang ada pada orang-orang Yahudi dari kalangan bani Israil
dan umat-umat lainnya.

Mengenai ayat 9*$)1 W, ,.Dan mengerjakan amalan-
amalan yang shalih," ia berkata, "Maksudnya adalah melaksanakan

kewajiban-kewajiban yang AUah perintahkan dan menjauhi larangan-

larangan yang telatr Allah haramkan terhadap mereka dari perbuatan

maksiat, karena hal itu (menjauhi hal-hal yang Allah haramkan)

merupakan amal perbuatan baik bagi mereka.

Mengenai ayx,'rfi\ q; U 6/ *',ilrk,"Ketak akon
Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir
sungai-sungai," ia berkata, "Pada Hari Kiamat mereka akan

dimasukkan ke dalam surga (jannatin), yakni taman-taman dan kebun-
kebun."

Mengenai ayat,'j{ii Q} q.6l "Mengalir sungai-sungai,"
ia berkata, "Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai."

Mengenai ayat, (i7-qC)9 "Kelal mereka di dalamnya," ia
berkata, "Kekal abadi di dalamnya, tidak pernah terputus dan tidak
terhenti, selalu berada di dalamnya."

Mengenai ry^t,'{il'lh'$ "Mereka di da|amnya mempunyai
istri-istri," ia berkatq "Disediakan unfuk mereka surga yang telatr
dijelaskan tentang sifat-sifatnya."

Ayat, rriifr'e;l "Isti-istri yang suci," maksudnya adalatr

suci dari segala kotoran; nifas, haid, buang air, kencing, kehamilan,
meludatr, dan segala hal yang dialami wanita saat berada di dunia.

Telah kami sebutkan hadits-hadits yang demikian itu pada

pernbahasan lalu, maka tidak perlu diulas kerrbali.
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Mengenai ayat, W *b &it "Dan Katni tnasuklcan

merelra ke tempat yang teduh lagi nyaman," ia berkata, "Kami

masukkan mereka ke dalam naungan yang teduh, sebagaimana firman

Allah, );i i$i "oon naungan yang terbentang luas." (Qs. Al

Waaqi'ah [56]: 30).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalah:

9867. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, keduanya menceritakan secara

langsung." a62

9868. Syubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Dhahhak menceritakan dari Abi Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda,

^&-i to ^2,4b G'6t')t li;A-*it G u\

$jr i1*
"sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon, yang

bilra seorang pengendara berjalan di bawah naungannya

selama seratus tahun, mal<a tidak alcan dapat sampai

meliputinya. Pohon itu adalah pohon Khuldi."a63

ooo

s2' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (2192).
63' Al Bulfiad dilmBad' Al Khalq (3250) danAhmad dalamMusnad (21257\.
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6 n6i't{ K. $fi \afr dy *#ii t}:i s,ilu,fi Ly

UW Sffii Jy4 iy;_q.;ni i;Sn\ift,
"SesunggzhrryaAllahmenyunthkarnumenyanrpail<m,

artmtat kepada ydng berhak menerimmrya, ilmt (menyunth
lcmnu) apabila menetapl<mtlruleon di artma marutsia

supayakanru menetopl<an dengart adil. Senmgguhrrya Nlah
memberipengaiarunyangsebaikbail*yal<epadmnu,

Sesrrnggulmy a Allah adalah Maha Mendengm lagi Maha
Melihat."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 58)

rakwil firman o]r:), rit, Qfi dl, &Vt't;::i 6 .iiY, X'iy
)f+l;Kro1.r6i e* ,rS€ (Sesungguhnya Ailah menyuruh kamu
menysmpaikan amanat kepada yang berhah menerimanya, dan
fmenyuruh kamuJ apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetaphan dengan adil).

Abu Ja'far berkata: para atrli tafsir berselisih pendapat
tentang orang yang dimaksud dalam ayat ini.

sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr pemimpin
kaum muslim.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9869. Musa bin Abdunahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu usamatr menceritakan kepada kami dari Abu
Makin, dart Zard,bin Aslam, ia berkat4 ..Ditunmkan ayat, (rl
(trif dy q,g*it W 6 .f*_ nt ,sesungguhnya Auah
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menwruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya', kepadapemimpin-pemimpin pemerintatr 
^1t 

464

9870. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan

kepada kami dari Syatrar, ia berkata, "Diturunkan ayat ini

khusus kep{a para pernimpi", dL t$-$ \t':i, 6 {ll-N"uy
)il\lKio1 o6i I'iI K 6VQ.6'sesungguhnya Attah

menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hulatm di antara manusia supaya kamu menetapknn dengan

adil'. " 465

9871. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan

kepada kami dari Mush'ab Ibnu Sa'd, ia berkata: Ali RA

berkata, "Inilah beberapa ketentuan yang aku termasuk di

dalamnya; menjadi hak seorang imam untuk memberikan

keputusan sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan

melaksanakan amanat. Apabila semua itu telah dilaksanakan,

maka kewajiban pengikufinya adalatr mendengarkan, menaati,

dan menyambut seruan apabila mereka diseru." 466

9872. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il

menceritakan kepada kami dari Mush'ab bin Sa'd, dari Ali
RA, riwayat yang sama.a67

Al Mawardi menyebutkan keduanya dalam An-Nulrat wa Al Uytn (1/498) dan

Ibnu Jauzi d^l^mzad Al Masir (2lll4).
Ibid.
Abu Bakar Al Khallal dalam ls-Srnah (lll09) dan Al Khatib Al Baghdadi
dalanTa'alli Tall*ish Al Mutasyabih (21558).

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/986).

H.

16,5.

166,

467.



TafsirAthXhafuri

9873. Muhammad bin Ubaid Al Maharibi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Musa bin Umaig menceritakan kepada kami dari

Makhul, mengenai ayat,-$+ ;\ ,blS "Dan ulil amri di

antara kamu," ia berkata, 'Mereka adalah kategori yang

disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu, lj:i 6 &Y,-'ff 3L

Qfi d\ 9{r*i1 'sesungguhnva Atlah menvuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak men erimanya...'. "
468

9874. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Bapakku berkata, "Mereka adalah

para pemimpin, diperintahkan kepada mereka untuk

melaksanakan amanat dengan baik kepada orang yang berhak

menerimanya." 069

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah perintatr

kepada pemimpin untuk berbuat baik kepada kaum wanita.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9875. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, \i$ dt *,9#yt 'tj':i 6 '€yt- 
X (ty

"sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya," ia berkata, "Maksudnya

adalatr, 'Penguasa hendaknya menasihati kaum wanita dengan

!uiH.:r 470

Ibnu Janzi dalamZad Al Masir (2lll4).
Al Mawardi dalan An-Nulrat wa Al Uyun (1/498) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrir Al lllajiz (2170).

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/986).

468.

469.

470.
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Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah Nabi SAW,

mengenai kunci-kunci Ka'batr, beliau diperintahkan untuk

mengembalikannya kepada Utsman bin Thalhah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9876. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepalaku dari Ibnu {qaj, tentang firman Allah, 6{lt-'J;{$L
ti,gt dl ;:i\rt 1j{$ "s"tungguhnya Allah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya," ia

berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Utsman bin Thalhah bin

Abi Thalhah. Nabi SAW menerima kunci-kunci Ka'bah

darinya, lalu membawanya memasuki Ka'bah pada hari

penaklukan Makkah, kemudian tidak lama Nabi keluar sambil

membaca ayat ini, beliau memanggil Utsman dan

menyerahkan kunci-kunci itu kepadanya."

Ibnu Juraij berkata: Umar bin Khaththab berkata: "Ketika

Rasulullatr SAW keluar dari Ka'batr sambil membaca ayat ini,

demi Allatr, aku belum pemah mendengar ayat ini

sebelumny^3 47r

9877. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zanji bin Khalid

menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, ia berkata, "Ia
menjelaskan kepadanya dan berkata, 'Bantulah id3 472

Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uyun (l/498) dan Al Baghawi dalart
Ma' alim At-Tanzil (2/92, 93).
Ibnu Janzi dalnn 7ad Al Masir (2lll4).
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Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang paling tepat
adalatr yang mengatakan batrwa ayat itu ditujukan kepada para
pemimpin kaum muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-
orang yang telatr menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai
urusan mereka yang telah mereka percayakan kepada para pemimpin.
Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya berlaku bijak dalam
memberikan keputusan di antara mereka, serta berlaku adil dalam
membagi-bagikan hak mereka, karena itu menunjukkan sikap yang
bertanggung jawab.

Dalam ayat, fia ;.ii Jfr Lfi)lj$r-iitli.6,,raatitah Ailah
dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu," orang-orang
yang dipimpin diperintahkan untuk taat, tunduk, dan patuh kepada
para pemimpin, serta mewasiatkan kepada para pemimpin untuk
bertanggung jawab terhadap yang dipimpin, sebagaimana dijelaskan
dalam riwayat berikut ini:

9878. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada k*i, ia berkata: Ibnu Zaid menjelaskan
firman Auah, K" ;-ii,$, S;:lit#, 6f tj,6 rfiqt$i C{6r
"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu," ia berkata,
"Bapakku berkata, 'Mereka adalah para penguasa'. Allah
berfirman, ,GS & Ai$ 'ffr {33 6 4(5i Oi ,Kamu

berikan kerajaan kepada orang yang Kamu kehendaki dan
Kamu cabut kerajaan dari orang yang Kamu kehendahil (Qs.

Aali 'Imraan l3): 26). Mereka adalah para ulama yang berada
di sekitar pemerintatran. Apakah tidak kamu perhatikan batrwa
ayat tersebut diperintatrkan ke,pada merek4 diawali dengan
mereka, yaitu dengan kepemimpinan?"
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Ibnu Zaid berbicara mengenai firman Allah, 6 :$t- 61 3L

6 dl,.;i'rt \;:$ "sesungguhnya Allah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

Amanat di sini adalatr ghanimah (harta rampasan perang) yang

mereka jaga dalam pengumpulan dan pembagiannya, atau

sedekah yang mereka atur dalam hal pengumpulan dan

pembagiannya. )$l$i ,iI o6i 'e K \'5$ "Dan

(menyuruh kamu) apabila menetapkan huhtm di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Hingga

seluruh ayat. Ayat ini memerintahkan para pemimpin terlebih

dahulu, kemudian mengarahkan perintah kepada kita (para

pengikut), dan Allatr berfirman, t;$; rt V.6 ffi(,'u.$\ qi;
K, ;'-i1 JjV $$ "Hai orang-orang yang beriman taatilah

Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara l(amtt."
47i

Sedangkan mengenai perkataan Ibnu Juraij, bahwa ayat ini

diturunkan kepada Utsman bin Thalhah, boleh saja ayat ini

diturunkan kepadanya, dan yang aku maksud dengan ayat

tersebut adatah tanggung jawab terhadap semua amanat, lalu

masuk di dalamnya penguasa kaum muslim serta semua yang

memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah, baik

dalam urusan agirma maupun dunia.

Oleh karena itu, sebuatr pendapat mengatakan, "Maksud ayat

ini adalah 'melunasi utang dan menunaikan hak-hak yang ada pada

manusia'."

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat

berikut:

473' Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al Uyun (11498) dan Ibnu Athiyah dzlam Al
Muharrir Al Wajiz (2/70).
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9879. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayalrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
tigf dl .;i\rt \::i 6 -ilU -A (ry ,,s"rungguhnya Auah
menyuruh kamu tnenyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, " bahwa sesungguhnya tidak dibolehkan bagi
orang kaya atau miskin untuk menahannya.aTa

9880. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Al Qatadatr, mengenai ayat, J {lt- 6i 3L
qJ.I dt ,:i\iI lj{S "s"tungguhnya Ailah menwruh tramu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,"
dari Al Hasan, bahwa Nabi SAW bersabda,

al;U u4 13 ,:adt ,y Aic\t',i
"Tunaikanlah amanat kepada orang yang *"*O"rft*, amanat
itu kepadamu, dan janganlah mengkhianati orang yang telah
mengkhianatimu."

Abu Jaffar berkata: Jika penafsiran ayatnya seperti itu, maka
perintatr yang datang sesuai dengan yang telatr kami jelaskan, "Wahai
para pemimpin kaum muslim, sesungguhnya Allah telah
mernerintatrlcan kalian untuk melaksanakan apa yang telatr
dipercayakan kepada kalian berupa tanggung jawab terhadap harta
rarnpasan perang, hak-hak, harta, dan sedekatr mereka, unhrk
dijalankan dengan baik sesuai perintah Allah kepadamu, tentunya

o7a' As-Suynthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (2t175), dan ia menlambunglan
periwayatannya kepa& pengarang kitab ini.
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setelah berada di tanganmu. Laksanakanlah semua itu dengan baik,

karena memang telah diserahkan kepada orang yang memang menjadi

ahlinya. Janganlatr kalian menzhalimi ahlinya, jangan memonopoli

sesuatu tersebut, jangan menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya,

dan jangan mengambilnya kecuali dari apa yang telah diizinkan untuk

kalian ambil dari sebagiannya sebelum berada dalam kekuasaanmu.

Allah juga memerintahkan kalian untuk memberikan keputusan secara

adil dan bijaksana jika di antara orang-orang yang ada dalam tanggung

jawabmu ada perkara yang harus diputuskan oleh kalian.

Itu merupakan hukum Allah yang telah diturunkan dalam

kitab-Nya melalui lisan Rasul-Nya, maka janganlatr kalian melampaui

atau melanggar hukum tersebut."

rakwn rirman Anah, U Wi'(Ai $4 fu;-Ue.^i !,y-

(Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Wahai pemimpin

kaum muslim, sesungguhnya Allah memberikan sesuatu yang dapat

menjadi pelajaran bagi kalian dengan sebaik-sebaiknya dan

memberikan pelajaran dalam melaksanakan perintatr-Nya, agar dapat

melaksanakan amanat 
-yang 

telah diseratrkan kepada atrlinya-
dengan baik dan agar memberikan keputusan dengan seadil-adilnya."

Mengenaiayat,$r/2$'"tiiity"sesungguhnyaAllahadalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat," ia berkata, "Allatr senantiasa

Maha Mendengar apa yang kamu ucapkan, mendengar semua ifu dari

kamu, bila di antara manusia ada yang meminta keputusan dan terjadi

perdebatan dalam hal memberikan keputusan tersebut. Selain itu, 'rfir( i!

h



{Fv o9'K4 i'il Jfr J1ltli"it:'ifr ti,6 rfi\;',.,5\ \iv-

Tafsh AlJr.:thafuri

U 'Lagi Maha Melihat', apa yang kamu kerjakan dalam
melaksanakan tanggung jawabmu terhadap hak-hak tanggungan dan
harta mereka, dan apa yang telah kamu putuskan di antara mereka
mengenai hukum-hukummu, dengan keputusan yang adil atau zhalim,
karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya, sebab Dia Maha
Menjaga seluruh alam beserta isinya. Kamu akan mendapatkan
balasan kebaikan atas perbuatan baikmu, dan balasan keburukan atas

perbuatan burulcnu, atau dimaafkan. Semua itu semata-mata karena
karunia-Nya."

ooo

'? (^yt7$i oA:\i $isili {Koy.;-Si; fii Jyt-l# z6
@*rt i*,

"Hai ofitirrg.ar(ng ydngberiman, taatilorh Allah dmt taaAlah
Rasal(Ny a), dmt ulil arrvi di arfiara l<arnr. Karudian jil+a

l<amu berlainart pendapat tentartg sezua rt, mal<a
l<cmbalil<mrlah ialnpodo Allah (Al Qzff'an) dmr Raszl

(Sunnalmy a), jillu l<nrau b enar.b enm b efinon lnp da Allah
dfln Holri Kerrudian. Yang deffrikiarr itttlebih utama

(ba4hru) dm lebih baik akibattryt a."
(Qs. An.Nisaa' l4lz 59)

rakwil firman Arrah: Jfr Lj$v=Lu -ifr ti,6rj:r. i$i s-'fu i*t fnri orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu)

-
fl
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Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah, "Hai orang-orang

beriman, taatilah Allah sebagai Tuhanmu, patuhilah segala perintatr-

Nya dan larangan-Nya, serta taatilatr Rasul-Nya, yaitu Muhammad

SAW, karena sesungguhnya ketaatanmu kepada Nabi Muhammad

adalah bentuk ketaatanmu kepada Tuhanmu dan semata-mata karena

menj alankan perintah Allah kepadamu.

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

9881. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abi Shalih,

dari Abi Hurairatr, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

i: ,u,yvi'G qri 1vi ;71 ,ht LGi'r* €tbi';
G.t:ee'G t1fl ,;e its ,l,t ,;e * C.W

"Barangsiapa taat kepadaht, berarti taat kepada nror,
Barangsiapa taat kepada pemimpin yang alu tunjuk, berarti
taat kepadalru Barangsiapa mendurhakaila+ berarti telah

mendurhakai Allah. Barangsiapa mendurhakai pemimpin yang

alat tunjuk, berarti mendurhaka'lat." 47s

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

uy at, Jfr)lt\ rt lf, $ " Ta at i l a h A l l a h d a n t a at i l a h Ras ul (Ny a) . "

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah perintatr dari

Allah untuk mengikuti Sunnatr beliau.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

475' Al Bukhari dalun Al Jihad dat As-Sair (2958), Muslim dalan Al Imarah (32
dan 33), serta Ahmad dalanMusnad (2193).
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9882. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha, tentang firman

Allah, Jb V,rbt 'ifr 1j,.6 "Taatilah Allah dan taatilah

Rasul(Nya), " ia berkata, "Taat kepada Rasul adalah mengikuti

Sunnahnya." 476

9883. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Ubaid

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha,

mengenai ayat, 3i1l\ tj,.$: 'ifi li"6 "Taatilah Allah dan

taatilah Rasul(Nya), " ia berkata, "Taat kepada Rasul adalah

mengikuti Al Qur'an dan Sunnah." 477

9884. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha,

riwayat yang sama.aT8

Ada yang berpendapat batrwa (maksudnya) adalah, Allah
memerintatrkan untuk taat kepada Rasulullatl SAW semasa hidup

beliau.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9885. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

a76' 16ou Abi Hatim dalam Tafsir (31987) dan Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al
Uyun (11499\.

,rr. Ibid.
178' Ibid.
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tentang ayat, 3}$V"b\'ifrlj,6 "Taatilah Atlah dan taatilah

Rasul(Nya), " selama Nabi masih hidup.aTe

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat adalah yang

mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang perintah dari

Allah untuk menaati Rasul semasa hidupnya, taat dalam hal apa saja

yang telah diperintahkan atau dilarang, dan juga menaati segala

perintatr atau larangan setelah beliau wafat dengan mengikuti Sunnah

beliau. Oleh karena itu, Allah telah mengumumkan perintatr taat

kepada Rasul-Nya, dengan tidak mengkhususkan pada suatu kondisi,

melainkan disebutkan secara menyeluruh dan merata, sehingga

kekhususan tersebut wajib diterimanya dengan sepenuh hati."

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menafisrkan makna

"ulil amri" pada ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah para pemimpin.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9886. Abu As-Sa'ib Salim bin Junadah menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, tentang ayat, $"$
fu i'i| sJ, SFsi l#-t lifr "Taatitah Auah dan taatitah

Rasul(Nya), dan ulil arnri di antara kamu," ia berkata,

"Mereka adalah para pemimpin.aso

9887. A1 Hasan bin Ash-Shabah Al Bazzar menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada

Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al Uytn (11499).
Ibnu Abi Syaibah dzlam Mushannaf (61418} Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyn (11499),Ibnu Jauzi dalanZad Al Masir (2lll4), dan Ibnu Hajar dalam
Fath Al Bari (81254).

479.
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kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: ya'la bin Muslim
mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas,
ia berbicara lentanq fi*uJ, Allah, ,;fr lj,6 ffi( i-5\ (&;
!5, ;'i1 Jfr 'J;$i l#r."Hai orang-orans yang beriman
taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara
kamu," bahwa ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki
yang diutus oleh Nabi pada sebuatr pasukan.

9888. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juaij, dari Llbaidillah bin Muslim bin
Hurmuz, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Ayat ini diturunkan kepada Abdullatr bin Hudzafatr bin eais
As-Sahmi, ketika ia diutus oleh Nabi SAW untuk bergabung
dengan pasukan perang." 481

9889. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Laits, ia berkata:
Maslamatr bin Maimum bin Mihran bertanya tentang ayat,
'Kr;'i1,$tl;::iv"t\'frfr li"6"raatitahiundantaatitah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara l(arnu." Laits menjawab,
'?ara pemimpin pasukan perang pada masa Nabi SAW.,, 482

9890. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

\ys2r:fi rman Allah, -;fr s;:li t;+t'rfr li,$ rfi(:u$i qv,-
'b ;'lt"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan
taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. " Ia berkata:
Bapakku berkata 'Mereka adalah para penguasa."

*t' Al Bulfiari dalanTafsir At Qar'an (4585), Muslim MamAl Imarah(40), dan
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/988).*'' Al Qurthubi dalamAl Jami'liAhkam Al ear'an (51260).
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Ibnu Watrab berkata: Ibnu Zaid berkata tentang ayat, e:.iI $,'K, "Dan ulil amrt di antara lcamu." "Bapakku berkata,

'Rasulullatr SAW pernah bersabda,

t\r ,F ?nt ia rt ,,Sui .,>(, *(at Gi ,GtDr a;at

"Taatlah, taatlah! Sesungguhnya di dalam ketaatan itu
terdapat ujian dan cobaan".'

Beliau kembali bersabda, "sehiranya Allah menghendaki, Dia
alrnn menjadikan perkara itu kepada para nabi." Maksudnya
adalah, *r{ku tela}r diberikan perkara itu bersama para nabi
yang lain. Apakah kamu tidak memperhatikan ketika mereka
meminta keputusan dalam peristiwa pembunuhan yahya bin
Zakariya?" 483

9891. Muhammad bin Al Husain menceritakan ke'pada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah, :F, ;'lt'J)V J;$i WV .ifi l#
"Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di
antara kannu, " ia berkata, "Rasululah SAW pernah mengirim
sebuah pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid,
dan di dalam pasukan tersebut terdapat Ammar bin yasir.

Ketika mereka hampir mendekati musuh, tibatiba pasukan
mereka terkejut, lalu dua orang mata-mata datang,
memberikan informasi kepada mereka bahwa musuh mereka
telah melarikan diri dan meninggalkan tempat tersebut, kecuali

a$' 15ou Hajar dalam Fath At Bari (81254), Al Atsar lihat. Al Mawardi dalanr An-
Nulcat wa Al uyun (11499), dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrir Ar wajiz
(2/71).

:v\'e
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seorang laki-laki yang tetap tinggal di tempat tersebut, maka

mereka mengarnbil segala harta benda musuh tersebut.

Orang itu lalu bergegas pergi 
-pada 

malam hari yang gelap-
menuju tempat pasukan Khalid. Laki-laki itu kemudian

menanyakan Ammar bin Yasar, dan Ammar pun menemuinya.

Orang itu lalu berkata, 'Wahai Abu Yaqzhan, aku telah masuk

Islam, dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah

dan Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya kaumku,

ketika mendengar tentang kalian, langsung lari tunggang-

langgang, dan hanya aku yang tersisa. Apakah keislamanku

berguna bagiku untuk hari esok? Jika tidak maka aku pun akan

melarikan diri?' Ammar menjawab, 'Keislamanmu akan

berguna bagimu, bangkitlah!' Ia pun bangun.

Ketika pagi menjelang, bala tentara Khalid datang hendak

menyerang, namun mereka tidak menemukan seorang pun

selain laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut ditawan dan

diambil hartanya. Berita mengenai laki-laki itu sampai kepada

Arnmar, maka ia datang menemui Khalid dan berkata, 'Aku

telah membebaskan laki-laki ini, karena dia telah masuk Islam,

dan sekarang dia berada dalam jaminanku!' Khalid berkata,

'Bagaimana kamu ini, mengapa kamu memberikan

perlindungan kepadanya dan melanggar perintah?' Keduanya

lalu saling mencela. Keduanya pun diajukan kepada Nabi

SAW. Keputusannya adalatr, dibolehkan tanggungan Ammar

dan dilarang pelanggaran yang kedua kalinya terhadap seorang

pemimpin.

Keduanya masih saling mencela hingga berada di sisi Nabi.

Khalid berkata, 'Watrai Rasulullah, apakatr engkau biarkan

budak syetan ini melrcelaku?'Rasulullah SAW bersabda,
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,y, ,t" & (r(* U ; fy d|k * t ,!.r.i4 r:-

?nt "a Lb ;J n,?nt G,i t:rk'6i
'Wahai Khalid, janganlah kamu menghina Ammar, karena

barangsiapa menghina Ammar, maka Allah akan

menghinanya, barangsiapa membuat murka Ammar, maka

Allah akan murka kepadanya, dan barangsiapa melalorut
(mengutuk) Ammar, maka Allah akan melaknatnya'.

Ammar pun maratr dan beranjak pergi. Khalid lalu bergegas

mengikutinya hingga meraih pakaiannya dan meminta maaf
kepadanya, dan Ammar pun memrufkannya. Lalu turunlah
avat, !S+ 

;'.i1 $, lfi1i tj\$5 6i VS 'raatitah Attah dan

taatilah Rasut(Nya), dan ulil amri di antara l(amu'." 484

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah atrli ilmu dan

ulama fikih.

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat
berikut:

9892. Suffan bin Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Ali bin Shalih, dari Abdullah bin
Muhammad bin Uqail, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Ivlujatrid, tentang firman Allah, iril $, 3;.!jtlj,rL\ 4f lil;
!f,1 "Taatilah Attah dan taatilai nasitlttyal, dan ulil amri di

o*' Al Hakim dulam AI Mustadrak (3/390), Ath-Thabrani dalan Al Mu'jam At
Kabir (41132), dan mengenai atsar ini lihat Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir
(3/e88).
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antara kamu," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

dari kalangan ahli fikih di antara kalian." 485

9893. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan kepada kami

dari Mujahid, tentang ayat, ft4 i.iI $V J6\lj,S:':it V,$
"Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di
antara kamu, " ia berkata, "Maksudnya adalatr) para atrli fikih
dan ilmu pengetahuan." a86

9894. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, tentang ayat,fti2 ;\t $t "Dan ulil amri di antara

kamu," ia berkat4 "Maksudnya adalah orang-orang yang

mengerti agama dan logika." 487

9895. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.a88

9896. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang uyrt, :f,,2 
;,i1 $t Sillit#i liit 

W-1
"Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di
antara kannu," bahwa maksudnya adalah orang-orang yang

ahli fikih dan agama.a8e

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/988) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2nt7).
Al Baihaqi dzlamAl MadWral ila As-Sunan (ll2l2).
Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir Al Wajb (2170\.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/989) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2417).
rbid.

485.

486.

487.

488.

4t9.
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9897. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada karyi dari Hushain, dari Mujatrid,

mengenai ayat, !f,a itil $t "Dan ulil amri di antara lcamu,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr atrli ilmu pengetatruan." aeo

9898. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik
mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, mengenai

ayat, fii i.ii $v Jill|'tj+\t'ii li,6 "raatitah Auah dan

taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu, " ia berkata,

"Maksudnya adalatr cendekiawan dan alim ulama." ael

9899. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepadatami dari Abdul Malik, dari Atha, tentang ayat, Jfr!5, i'i| "Dan ulil amri di antara kamu," ia berkat a, "Para
ulama dan fuqaha." ae2

9900. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdttrtazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
nlengabalkan kepada kami dari Al Hasan, tentang ayat, ,I)U!5, 

;I..iI "oon ulil amri di antara kamu,". ia berkata,

"Maksudnya adalah para alim ulama." 4e3

9901. ...ia juga berkata: Abdrnazzaq mengabarkan kepada kami dari
Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang ayat,

'K, l'i| Jfi "Don ulil amri di antara kamu," ia berkatq
"Mereka adalatr atili fikih dan ilmu pengetatruan." aea

4n' Ibid.
orr. Ibid.
o'2' Abdwazzaq dalam Tafsir (l/465), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/989), dan

Al Mawardi dalanAn-Nulcat wa Al Uytn (11500).
,rt. Ibid.
4%' Ibid.
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9902. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, dari

Abi Al Aliyah, tentang ayat,!$t2 At ,$t "Dan ulil amri di
antara knmu," ia berkata, "Mereka adalatr ahli ilmu
pengetahuan. Apak-atr kamu tidak perha[ikan firman Allah, tri
*i Jr'i-t'uii'^1tl'& ,:f'ii $ -4$ Ji$i 3t i-i;'
'Dan kalau mereka menyerahknnnya kepada Rasul dan ulil
amri di antara merekn, tentulah orang-orang yang ingin

mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari
mereka (Rasul dan ulil amri)'? " (Qs. An-Nisaa' [4]: 83).4e5

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah para satrabat

Nabi SAW.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9903. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang ayat, 'ifiljr$
K, i'i| $V J;:1, l;.iV "raatitah Attah dan taatitah

Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu, " ia berkata: Mujahid

berkata, "Mereka adalah para satrabat Nabi."

Ia berkata, "Barangkali Mujahid berkata, "Para kaum

intelektual, cendekiawan, dan alim ulamat.tt 4e6

Ibid.
Ibnu Janzi dalamtud Al Masir (2lll7).

495.

496.
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr Abu Bakar
dan Umarbin Ktraththab RA.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9904. Ahmad bin Amr Al Bashri menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hafsh bin Umar Al Adani menceritakan kepada kami,
ia berkata: Al Hakim bin Aban menceritakan kepada kami dari
rkrimah, tentang avat, K+ i.ii Jfr J;$i Vi.V -if V"6
"Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di
antara kamu, " ia berkata, "Maksudnya adalatr Abu Bakar dan
(Jmar." 497

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah y*;
mengatakan bahwa maksudnya adalah para pemimpin dan penguasa,

berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah SAW, yang memerintahkan
kita untuk taat kepada perintatr (yang mendatangkan kemaslahatan
bagi kaum muslimin) para imam dan penguasa.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9905. Ali bin Muslim Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ibnu Abi Fadik menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah Ibnu Muhammad bin Urwatr menceritakan kepadaku
dari Hisyam bin Urwatr, dari Abi Shalih bin Saman, dari Abi
Hurairatr, batrwa Nabi SAW bersabda,

n"' lbnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/989) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2nt7).
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r :i)v,ryfi rdb,e:n 
o;t #,iy', q*-.'&

tr.;;i'or; .gitrrrl*r,l,tt et:g F Ct#?: i.e,) & rri,;l oD ,tlr.iS
"Sepeninggallat kelak akan ada para pemimpin, yang baik
akan mengilatkan kalian pada kebaikannya, dan yang jahat
dengan l<ejahatannya, maka dengarlah dan taatilah mereka
dalam segala hal yang sesuai dengan kebenaran. Shalatlah di
belakang mereka, maka jika mereka baik, (pahala) bagi kalian
dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk, (pahala) bagi
knlian dan (dosa) bagi mereka."aes

9906. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yatraya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, ia berkata:
Nafi mengabarkan kepada kami dari Abdullah, dari Nabi
SAW, beliau bersabda,

;:i'oi \1 ,;;)'",*;( L:t ^;agi-*r ,t-":r;-dt &
'zLG)" **,;i'# t*t

"seorang muslim hendalorya tetap taat poao ,oo, io ,rt* aon
tidak sulrn, kecuali jilcn ia diperintahkan untuk mal<siat.

Barangsiapa memerintahkan berbuat mal<siat, maka tidak
boleh menaatinya." 4e

Al Hakim dalamAl Mustadrak(31256) dengan latazh,
...€je"x"gl'5ap

dan Al Haitsami dalamMajma' Az-Zawa:id (51281) dengan lafazh,
. . u6rs 1t.€liiti,sx.nkl;,

Muslim dalamAl Imarah (38) dan Ibnu Majah ddamAl Jihad Q8A).
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9907. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid menceritakan kepadaku dari Ubaidillah, dari Nafi, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang serupa.

Telatr diketahui bahwa (Allatr SWT) memerintahkan untuk
menaati perintatr para pemimpin dan orang-orang yang telah
diserahkan kekuasaan untuk urusan kaum muslim, bukan

orang lain. Kalian wajib menerima perintatr untuk
meninggalkan maksiat kepada Allah SWT, dan menerima
perintatr yang mengajak kepada jalan Allah. Sesungguhnya

bukanlatr ketaatan jika kalian mencintai salah satu perintah dan

larangan tanpa adanya dalil yang mendukung atas

kewajibannya, kecuali kepada imam yang telatr ditetapkan

Allah kepada para hamba-Nya untuk menaatinya, selama

perintah tersebut bukan perintatr untuk bermaksiat kepada

Allah, dan mendatangkan maslatrat bagi masyarakat umum.

Jika demikian, maka benarlatr pendapat yang telatr kami pilih
dari penakwilan tersebut. Allah memang telatr memerintalrkan

hal tersebut dalarn ayat beriku t ini, ,f.iI JJ, Sj1lilj*\rifrW.1
fii2 "Taatilah Allah dan taatilah Rasul'(Nya), dan ulil amri di

antara kamu."

rakwir nrry1.Hun: .{ogi$t fii Jl,|j$ ,l1C'it o$

i.{ oAG iti |j;i (Kem'udii jika kama bertainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia hepada Allah [Al Qar'anJ
dan Rasul [SunnahnyaJ, jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan Hari Kemudian)

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, "Wahai orang-orang
beriman, jika kamu berbeda pendapat dalam urusan agirma kamu
dengan pemimpin kalian, 5i Jy',j$'Uot* kembatitwnlah ia kepada
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Allah (Ai Qur'an)i yaitu kembalikanlah pengetahuan hukum yang
kalian dan pemimpin kalian perselisihkan, kepada hukum Allatr (kitab
Allah). Ikutilah apa yang kalian dapatkan di dalamnya [taatila]r Allah,
dengan mengikuti apa yarag di dalam kitab tersebut, dari mulai
perintah, larangan, hukum, dan ketentuan-Nya]." 500

Mengenai ayat, )fiC "Dan Rasul," iaberkata, "Jika kamu
tidak mendapatkan jalan keluar dalam kitab Allah maka
kembalikanlah pengetahuan tersebut kepada Rasul bila beliau masih
hidup. Namun bila telah wafat maka ambillah pengetatruan tersebut
dari Sunnatr beliau."

Mengenai ayat, TJi rAG *\i,j"iiK"\"Jitu tramu benar-
benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian," ia berkata,
"Lakukanlah hal tersebut jika kamu percaya dengan Allah dan Hari
Kiamat, yakni hari yang di dalamnya mengandung pahala dan siksa.

Jika kamu melakukan apa yang telatr diperintahkan maka kamu akan

mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala, sedangkan jika tidak
melaksanakan hal tersebut maka kamu akan mendapatkan siksa yang
pedih."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9908. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits mengabarkan

kepada kami dari Mujahid, tentang ayat, t_iij ,:l A'igy o9

)fiii;tiJl"Kemudian jika kamu berlainan pindapat tentang
sesuah4 rnaka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan
Rasul (Sunnahnya), " ia berkat4 'Tika para ulama berselisih

t*' Ap" yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami
menernrkannya dari naskah manuskrip yang lain.
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pendapat maka mereka hendaknya kembali kepada Allah dan

Rasul-Nya."

Laits berkata: Mujahid berkata, "Hendaklatr mereka kembali

kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Allah berfirman,

{4'is$4'45i'^1tt * i.ii,tjt iti )fi)i ly"i;, tri
'Dan kalau mereka menyerahknnnya kepada Rasul dan ulil
arnri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin
mengetahui kcbenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari
mereka (Rasul dan ulil amri)'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 83).to'

9909. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Laits, dari
Mujalrid, tentang ayat, )s!,!)t fitjyijlj "uo*o kembalikanlah
ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)," ia

berkata 'Maksudnya adalatr Kitab Allah dan Sunnah Nabi
sAw." s02

9910. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid
tentang ayat, ;i;i; 6i Jl,'oj:!j "Mok kembatikantah ia
kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). " ia berkata,

"Lafazh fii Jy 'Xepada Allah', maksudnya adalatr kepada

kitab-Nya. Lafazh SiSi; 'Dan Rasul (Sunnahnya)',

maksudnya adalah kepada Sunnah Nabi-Nya." 503

9911. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Laits, ia berkata:

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/990), Al Marvardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun
(l/500), dan Ibnu lavidalamZad Al Masir (2lll7).
Suffan dalam tafsir dan Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Auliya' (31293).
Abdurrazzaq dalam Tafsir (31466) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/990).

501.

502.

503.
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Maslamah bin Maimun bertanya tentang ayat. ,r1CFp u9
J.fiV fii Jl,'oj:$ "K"*udian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), " ia berkata, "Lafuh 6i
berarti (kepada) kitab-Nya, dan lafazh dj-j berurti kepada

Sunnah beliau. Jawaban itu seolah-olatr sebuah batu yang

dilempar dan menimpanya." 504

9912. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin
Marwan mengabarkan kepada kami, dari Maimun bin Mihran,

tentang ayat, )ii)g Si Jyi-l:; ,:l A'igy o9 "Kemudian jitra
knmu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(Sunnahnya). " ia berkata, 'I(embali kepada Allah maksudnya

adalah kembali kepada kitab-Nya, kembali kepada Rasul-Nya
jika masih hidup, dan jika telah wafat maka kembali kepada

Sunnah beliau." 505

9913. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

. keplda kami dari.Al Qatadatr, tentang firman Allah, 'i{p u9

)fiV $i Jy',j$ ,i$ q "Kemudian iitra kamu bertainan
pendapat tentang sesuatu, maka lc,embaliknnlah ia kepada

Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)," ia berkata
'I(embalilatr kamu kepadp kitab Allah dan Sunnatr Rasul-Nya.

i.fi oAG iti 'ohi F ol,'Jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan Hari Kemudian'." 506

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/990).
Al Baihaqi dalart Al I'tiqad (11228) dan As-Suyuthi dilam Mifiah Al Jannah
(u20).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/990) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11500).

504.

505.

506.
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9914. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, )il)ft itiJy',ili ,1C'l4li ,s$ "Kemudianiit<a

lramu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

kembalitranlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul

(Sunnahnya)," jika Rasul masih hidup. Lafazhiti J\ ,

maksudnya adalah kepada kitab-Nya.so7

Takwil firman Allah: *t3 ffi"# 6X:t (Yans demikian

itu lebih utama [bagimuJ dan lebih baik akibatnya)

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh 6yt adalah,

"Kembalikanlatr apa saja yang kamu perselisihkan kepada Allah dan

Rasul, karena itu lebih baik bagimu di sisi Allah pada hari kamu

dikembalikan kelak, dan lebih baik dalam urusan duniamu, sebab itu

mengajak kepada kasih sayang dan meninggalkan perselisihan serta

perpecatran."

Lafazh ** '#t "Dan lebih baik aHbatnya" maksudnya

lebih mendapat perlindungan dan pemeliharaan, serta lebih bagus

kesudatrannya. Telatr dijelaskan pada bab yang lalu batrwa bentuk kata

,U.1b AiamUil dari bentuk Jiif, yakni aan kata l\t. Sedangkan

pendapat yang mengatakan batrwa kalimat .1,-1b diambil dari bentuk

J.il y*g berarti "sesuatu itu berubah menjadi demikian", atau ia

kembali menjadi demikian. Dalam hal ini tidak perlu ada pengulangan

penjelasan.sos

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

Ibid.
Lihatlah penafsiran ayat ke-7 surah Aali'Imaan.

507.

508.
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9915. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang ayat, ** i*t "Dan lebih baik akibatnya," ia
berkata, "Balasan yang paling baik." 50e

9916. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.slo

9917. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang firman-

Nya, $gL i*t "E Att "Yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya," ia berkata, '?ahala yang

paling baik dan akibat yang baik." srr

9918. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai firman-Nya, ** i#t "Dan lebih baik

. akibatnya," iaberkata, "Akibat." 512

9919. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata

tentang firman Allah, ** gYt"E Ayt "Yang demibian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya," ia berkata,

t' Muiahid dalam Tafsir (hal. 285) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/990).
tto' fbrr,, Abi Hatim dalam Tafsir (3/990) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

(21177\.
str. Ibid.
5r2' Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al Uyun (1/500) dan Ibnu Jauzi dalam hd Al

Masir (21177).
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u'Jj u', q\$%.li;r,'#'br:g; o$i JLT'J

"Akibat yang lebih baik." Dia juga menyatakan batrwa takwil
berarti tashdiq (pembenaran)." 513

ooo

. *,\#3- ;\ Y;; f,i,>;,rfu\ JyrjSr+ J {,r\j_ a#
\7', i $Li'{1-i- 6'a?3\ +i t

" Apallr.h l<mrru fidak rnenrperhatil<arr orarlg-orclng yarng

mengal<u dirirrya alahberimmlnpada apa yang
diarnurl<m lrcpadamt dan l,cpada apa y ang diamutl<mt

seb ehnn l<fi ru? Mq el<a hendak berhakim lnp ado thaghut,
padahal merel<a telah dipuintah mengrnglcnri thaglwt iau

D mr sy etan b etmalcrud meny e s atlcan mer el<a ( densdr.)
perry esatan y mg sei mth,i auhny a."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 60)

rakwil rirman Arrah: -L-Vlr. liliSrf;i_e-$i Jt-; 'J
6vi.j x', ,9;rE)1,JLy5-6_3 Srl;# e":fvi q\3J
tiai Yla '#- 6'cy,5i +/-at^(ffi @pakah kamu tidak

memperhatikan orang4rtang yang mengaku dirinya telah beriman

kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang
diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada

thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu.
Dan sydan bermaksud menyesatkan mereha [denganJ penyesatan

yang sejauh-jauhnya)

5t3' Ibid.

l

l
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Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalatr, "Hai Muhammad,
tidakkah kamu melihat, memperhatikan, dan mempelajari orang-orang
yang mengaku telah membenarkan apa yang diturunkan kepadamu

melalui Al Kitab. Perhatikanlah orang-orang yang mengaku telah
beriman dengan apa yang dibawa bersama Al Kitab kepada orang-

orang sebelum kamu. f#rA S_:t_'+i'Mereka hendak berhakim,,
dalam pertengkaran mereka o. i;El\ Jy'kepada thaghut', yakni orang-
orang yang mengagung-agungkan mereka, mengambil hukum dari
perkataannya, dan senang dengan keputusan yang diambil dari
mereka, bukan hukum yang diambil dari Allah. .*\jf3- t fti,3 ii
'Padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu'."

Ia berkata, "Mereka telah diperintalrkan Allah untuk
mendustakan apa yang didatangkan oleh thaghut dan tidak meminta
hukum kepadanya, namun mereka justru meninggalkan perintatr Allah
tersebut dan tetap mengikuti perintah syetan." '#- 6'Cy,Iri '+f,
$; {}$A "Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan)

p eny e s at an y an g s ej auh-j auhny a."

Maksudnya, syetan ingin memalingkan orang-orang yang

meminta hukum kepada thaghut dari jalan kebenaran dan petunjuk,
lalu membiarkan mereka tersesat jauh (terjerumus ke dalam perbuatan

doda dan salatr).

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan kepada orang
munafik yang sedang berselisih dengan orang Yahudi, lalu orang
munafik tersebut mengajak seorang Yatrudi untuk berhakim kepada
dukun, padatral Rasulullatr SAW berada di tengatr-tengatr mereka dan

memperhatikan perbuatan mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:



SrrchAn-Nisac'

9920. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdul Watrhab menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Amir, mengenai ayat ini,

6v * Jjru', .gylj ht#r.'#'brv; O.$i Jy ; -it

o. 6si 3y f;{#-' t 'ttt'+j- "Apakah kamu tidak

memperhatikan orang-orang yang mengaht dirinya telah

beriman lcepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada

apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim

kepada thaghut," bahwa maksudnya adalah pertengkaran

antara orang Yatrudi dengan orang munafik, lalu orang

munafik itu mengajak orang Yahudi itu untuk berhakim

kepada dukun, karena dia tahu dukun dapat diajak "berdamai"

(nepotisme), sedangkan orang Yahudi mengajak untut

berhakim kepada kaum muslim, karena dia tahu orang muslim

tidak menerima suap. Namun keduanya akhirnya sepakat

untuk berhakim kepada seorang dukun dari daerah Juhainah.

Allah pun menurunkan aylt,ini '#1 'o;I; Oji Jy ; {f'
€v n Jjt q 3i1\ 3j -4'1fir. "Apakah kamu tidak

memperhatikan orang-orang yang mengalu dirinya telah

beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada

apa yang diturunlcan sebelum kamu? " Hingga firman-Nya,

W laW "Dan mereka menerima dengan

sepenuhnya."Sl4

9921. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kgpi dari Amir, tentang firman Allah, ,1
6):1\3j -41#v '#1 '6;g; O-$i Jy'; "Apatrah tramu

tidak memperhatilan orang-orang yang mengaht dirinya telah

5r4' Lilut Ibnu Athiyah dalan At Muharrir At Wajiz (2172), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (2197), dan Ibnu Jauzi dalamtud Al Masir (2lll7).
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beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu," ia
menyebutkan riwayat yang serupa, lalu menambahkan di
drty1l-,_.Allah menurunkan ayat, 'arIi_ OJi JL ; il6:tr\3;1-4lllr. 'r{l ,4aah tramu tidak memperhatikan
orang-orang yang mengalat dirinya telah beriman kepada apa
yang diturunkan kepadamu', bahwa maksudnya adalah orang-
orang munafik.6l5 u 3j -6j ,Dan kepada apa yang
diturunkan sebelum kamu?'yang maksudnya adalah orang-
orang yatrudi. ,?Afi\ J]#U'A o\ 't rLj,Merara hendak
berhakim kepada thaghut', yang maksudnya adalah kepada
dukun. 4,, \;jt J Yta; itS 'padathat mereka tetah
diperintah mengingkari thaghut itu', dan perintah ini ada di
dalam kitab-Nya, yaitu perintah untuk mengingkari thaghut
(dukun)." 515

9922. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya,bi, ia
berkata, "Terjadi perselisihan antara seorang laki-laki yang

mengaku seorang muslim dengan seorang yahudi. Orang
Yahudi itu berkata, 'Aku akan berhakim kepada orang yang
ahli dalam urusan agamamu -atau ia berkata, 'Kepada

' Nabi'- karena ia tatru Raulullatr SAW tidak menerima suap

dalam memutuskan perkara. Perselisihan itu terus berlangsung
di antara keduanya, lalu keduanya sepakat untuk datang
kepada seorang dukun yang berasal dari daerah Juhainah. Lalu
turunlarr ayat ini, 6)4\3jT:".1fit;'#1'brE;O$i Jt; r;fr

'Apalrah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang
mengalru dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan
kepadamu'. Maksudnya adalah seorang munafik dari Anshar.

GV n Ji Ui 'Dan l<epada apa yang dituranlcan sebelum

5"' Ibid.
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lramu?' maksudnya adalah orang Yatrudi. Jyf-{U3;-J {rtLj
*irb\ 'Mereka hendak berhakim kepad.q thaghui',

maksudnya adalah kepada dukun. ., lij* 01 Y.I 31''t

'Padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu',

maksudnya adalatr perintatr ini telah tertulis dan tertera dalam

kitab-Nya.

Allah berfirman, \1'Fi 5$A 'i\i,* ;\ 'aVII\ |y'j'oon
syetan bermaksud menyesatknn mereka (dengan) penyesatan

yang sejauh jauhnya'. \4. 
"|i.;ri &: Oj,;t-{ 6{;193

;{;$.'4" 'Maka demi Tuhanmu mereka (pada haki,katnya)

tidak beriman hingga mereka menjadilcan kamu hakim

terhadap perkara yang mereka perselisihkani, hingga qyat,

V;; \;y33 'Dan mereka menerima dengan

sepenuhnyot. "5 16

9923. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami

dari bapaknya, ia berkata, "Seorang hadhrami mengira bahwa

seorang laki-laki Yahudi telah masuk Islam, lalu terjadilah

perluasan dalam hak milik antara hadrami dengan orang

Yahudi yang telah masuk Islam itu. Orang Yahudi tersebut

berkata kepadanya, 'Pergilatr kamu kepada Nabi Allah', karena

ia tahu Nabi akan memberikan keputusan hukum yang benar

kepadanya. Namun si hadrami tersebut merasa enggan, maka

keduanya (akhirnya) pergi kepada seorang dukun, kemudian

diajukanlatr perkara kedpanya itu kepada dukun tersebut. Allatt

lalu berfirm *. -9:$y3jt-6,1frr, 
'i|\'brlf, ;-Oji \t-i ';fr

r. jrilti Jyf#fa S ';"r)_ JS . SiVi 'Apaknh tramu

516' Lihat Asbab An-Nuzul karya An-Naisaburi (hal. 90), Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun (l/501) dan atsar yang disebutkan, serta Ibnu Jauzi dalam
kd Al Masir(21501).
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9924.

tidak memperhatilwn orang-orang yang mengaht dirinya telah
beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada
apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim
kepada thaghut'." sr7

Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id mencoitakan
kepadakgj j*j] 9"14.1,, :entmFz?yat: _Oji et; it
#urJ jtL36:tr\3il-41.):r.'#1'orE;"Apakahkamu
tidak memperhatikan orang-orang yang mengaht dirinya telah
beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada
apa yang diturunkan sebelum kamu? "

Sampai ayat l1=j. YlA "Penyesatan yang sejauh jauhnya."
Dijelaskan kepada kami bahwa ayat ini diturunkan kepada dua

orang laki-laki; seorang Anshar yang bernama Bisyr dan

seorang Yahudi. Terjadi pertikaian di antara keduanya
mengenai perluasan hak milik, lalu keduanya pergi kepada
seorang dukun yang berada di Madinah, untuk meminta
keputusan mengenai perselisihan tersebut. Keduanya
meninggalkan Nabi SAW, maka Allah mencela perbuatan

tersebut.

Diterangkan kepada kami bahwa orang Yatrudi itu mengajak
orang Anshar ifu untuk meminta keputusan kepada Nabi,
karena ia tahu Nabi tidak akan menzhaliminya, nzrmun orang
Anshar tersebut enggan, padahal dia mengaku dirinya seorang

muslim, dan justru mengajak orang Yahudi tersebut kepada

seorang dukun. Allatr pun menurunkan ayat tersebut,
sebagaimana yang kamu dengar, untuk mencela seseorang

5r7' As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (2/179) tidak menisbatkannya kepada
siapa prur.
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yang mengaku dirinya muslim, dan mencela Yahudi, yang

termasuk golongan atrli kitab.

Arlahberfi rman,A$yl$L.li;r.'i31'bty;;O5\Jy;$
"Apalrnh knmu tidak memperhatikan orang'orang yang

mengalat d.irinya telah beriman l<epada apa yang diturunl<nn

kepadamu,". sampai ayat, $t!* "Dengan selant-lantnya

dari (mendekati) kannu." 5t8

gg25. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahrnad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
bcrkata: Asbath menoeritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah, 3jqtfii;{:'i|r'i;_O-$f &; il
*ifi\ JtrSui:-6Lr1G - SjruS 4\,,ip"r"n
lrnrnu tidak mernperhatiknn orang-orang yang mengalat

dirinya telah beriman kepada apa yang diturunlmn kepadamu

dan kepada apa yang diturunkan sebelum knmu? Mereka
hendak berhakim kepada thaghut," ia berkata, "Orang-orang

Yahudi yang telatr masuk Islam, nitmun sebagian dari mereka

ada yarg munafik. Pada masa jahiliyah, apabila ada di antara

seorang laki-laki bani Nadhir yang terbunuh, maka bani

Nadhir akan membunuh seseorang dari bani Quraizhah, serta

membunuh sebagian kaum bani Quraizhatr. Apabila seorang

bani Quraizhatr terbunuh, maka dibalas dengan membunuh

seorang bani Nadhir, dan bani Nadhir dihanrskan membayar

denda enam puluh wasaq kurma. Ketika kaum bani Quraizhah
dan Nadhir masuk Islam, seseorang dari bani Nadhir
membunuh seorang laki-laki dari bani Quraizhah, maka bani

Nadhir berkata, 'Wahai Rasulullatr, pda waktu kami masih
jahiliyatr, kami membayar denda kepada mereka, dan sekarang

An-Naisabnri dalan Asbab An-Nuzul (hal. 9l) dan As-Suyrthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (2/179), serta dinisbatkan kepada Abd bin Humaid.
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kami memberikan denda tersebut'. Bani Quraizhah lalu
berkata, 'Tidak, kami adalah saudara kalian dalam keturunan

dan agama, darah kami sama seperti daratr kalian, akan tetapi
pada waktu jahiliyah kalian yang berkuasa, lalu Islam datang,

dan Allah mencela perbuatan tersebut'."

As- S uddi b erkata, "Al I ah b erfirm an, 
"I-i1\'"5 

T?- # K,
.;!\ 'Dan l<ami telah tetaplran terhadap 

-iireka 
di

dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa'.
(Qs. Al Maa'idah [5]: a5)

Allah mencela perbuatan mereka. Bani Nadhir lalu berkata,

'Pada masa jahiliyah kami memberikan mereka denda

sebanyak enam puluh wasaq kurma, dan kami membunuh

sebagian dari mereka, dan mereka tidak membunuh kami'."

As- S uddi b erkata, "Allah berfi rman,'o;;;- -M'5;tt' Ap a kn h

hulam Jahiliyah yang mereka kehendaki'. (Qs. Al Maa'idah

[5]: s0)

Bani Nadhir yang memulai membunuh satrabatnya dari bani

Quraizhah, sehingga membuat mereka bangga dan besar

kepala. Bani Nadhir berkata, 'Kami lebih mulia daripada

kalian'. Bani Quraizhatr berkata, 'Kami lebih terhormat
daripada kalian'. Mereka lalu pergr ke Madinah untuk
mendatangi seorang dukun bernama Abu Burdah Al Aslami.

Seorang munafik dari bani Quraizhatr dan Nadhir lalu berkata,

'Mari kita pergi ke tempat Abi Burdatr, dia yang akan

memutuskan perselisihan di antara kita! Orang muslim dari
bani Quraizhah dan Nadhir lalu berkata, 'Tidak, akan tetapi

kita mendatangi Nabi SAW, biadatr beliau yang memutuskan

perselisihan di antara kita. Mari kita pergi kepada beliau'.
Tetapi orang-orang munafik enggan pergr kepada Nabi, maka
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mereka (akhirnya) bersama-sama pergi kepada Abu Burdatr
dan menanyakan permasalahan mereka kepadanya.

Abu Burdah berkata, 'Berikanlah aku potongan yang besar',

-Berikanlatr 
bagian yang banyak-. Mereka berkata,

'Untukmu sepuluh wasaq'. Abi Burdah berkata, 'Tidak,
melainkan seratus wasak untuk bayaranku, karena aku takut
jika aku berpihak kepada bani Nadhir maka aku dibunuh oleh
bani Quraizhatr. Atau jika aku lebih berpihak kepada

Quraizhatr maka aku dibunuh oleh bani Nadhir'. Ternyata
orang-orang munafik tersebut enggan untuk memberikan Abi
Burdah lebih dari sepuluh wasaq, maka Abu Burdah pun
enggan memberi keputusan atas persengketaan mereka. Allah
lalu menurunkan ayat, r. jLfS\ JL f6gi ,1 {,rLj
'Kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu?
mereka hendak berhakim kepada thaghuti. Maksudnya adalah
Abu Burdah, dan telatr diperintahkan kepada mereka untuk
mengingkari Abi Burdah, sampai ayat, W |jjj/i:- ,Dan

mereka menerima dengan sepenuhnyal." 5t9

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Kab bin
Asyraf. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9926. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,
.n tffi- S tta; fri ij.if;rr Jyy#r; 6 s,L;*u,,a*

5re' 16nu Abi Hatim dalam Tafsir (3/990) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (l/502).
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hendak berhabim kepada thaghut, padahal merekn telah
diperintah mengingkari thaghut itu," b*rwa thaghut adalah

seseorang dari kalangan kaum Yahudi, dan dikatakan namanya

adalah Kab bin Asyraf. Apabila mereka diajak kepada apa

yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk
memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka, rnaka

mereka berkata, 'Tidak, akan tetapi kami akan berhukum
kepadl Kab'. Oleh karena itu, turunlah aya!, Y;S(iit St\j_
,.? JJj\ Jl 'tuteretra hendak berhakim kepada thaghu.t..; )' 5i6'

9927. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Ntjil, dT ,_Myq !, tgnjaneJirman +11"h, 3_5i lt- ; d\
eV ,r Jjtq 6:1\3jQ.1itr. '#1 'br5;"Apatrnh kamu

tidak memperhatikan orang-orang yang mengalru dirinya telah
beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada

apa yang diturunkan sebelum kamu? " ia berkata, "Terjadi
perselisihan antara orang Yahudi dengan orang munafik.
Orang munafik berkata, 'Kami akan pergi kepada Ka'b bin
Asyraf'!' Orang Yahudi berkata, 'Kami akan pergi kepada Nabi
sAw'. Lalu turunlatr ayat, $raJ; O_$i Jt- ; d\ 

,,epatcatt

. lcamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengalat

dirinya...1." 521

9928. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada ka.rni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
mengenai ayy, q\,!J-L,Vd$ iil $r'J|_O$l JL; tifr

(ry u Ji Ui "Apikah lcamu tidak memperhatikan orang-

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/990) dan Ibnu lauzi dalam hd Al Masir
(2n20).
AlMawardi dalamAn-Nukatwa Al Uyun (l/501).

520.

521.
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orang yang mengalat dirinya telah beriman kepada apa yang
diturunkan kepadamu." Ia menyebutkan riwayat yang serupa,

kecuali ia berkata, "Orang Yahudi berkata, 'Mari kita pergi
menemui Muhammadl .t; 522

9929. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi bin
Anas,mencey]1y)1;t-L,l#r.'#1'br:f;_O-$i$;{fi
6V n ljl fi $i",npafnh ttamu tidak memperhatikan
orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa
yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan
sebelum kamu?" hingga ayat,llsj $1A "penyesatan yang
sejauh jauhnya, " ia berkata, "Terjadi perselisihan antara dua
orang sahabat Nabi SAW, salah seorang di antara keduanya
adalah seorang mukmin, dan yang lain seorang munafik.
Orang mukrnin itu mengajak si munafik untuk datang kepada
Nabi, sedangakn si munafik itu mengajak orang mukrnin itu
untuk berhukum kepada Kab bin Asyaraf. Allah lalu
menurunkan. 

^yut,. 4y-i X|J:j.y $UflC .A (,l--$tj
\i:!4 Ai 'ur3-Z- 'w)#\ I ;i:ll ,Apabita

dikatakan kepada mereka, "Marilah kamu (tunduk) kepada
hulam yang Allah telah turunkan dan kepada hulam Rasul",
niscaya lamu lihat orang-orang munafik menghalangi
(manusia) dengan selant-lantnya dari (mendekati) l**ut.tt 523

9930. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

# * Ji vS 64\3j-4Vtr,'#1'br5t OJi Jti';fr
522.

523.
rbid.
Ibnu Jauzi dalmrtud Al Masir (2/120).
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gfi\ JL Y#q 01 ';tt'+)_ "Apatrah tramu tidak
memperhatikan orang-orang yang mengalu dirinya telah

beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada

apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim

kepada thaghul," ia berkata, "Terjadi perselisihan antara orang

mukmin dengan orang Yahudi. Si Yahudi berkata, 'Kami akan

pergi menemui Kab bin Asyraf. Si mukmin berkata, 'Kami
akgy-Ve;Simenemui Nabi SAW',_Lalu turunlah ayat, Jy; t;rt

5i1L 3J -L, Vlr. '#1 'br:;; 35i 'Apatrah kamu tidak
memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah

beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu', sampai ayat
(t t!*'sehtat-lantny a dari (m endekati) kamu'. "

Ibnu Juraij berkata, "Firman Allah, 3it q.lfif- #1 'org;
6$y'fong mengahr dirinya telah beriman kepada apa y.ang

diturunkan kepadamu', maksudnya adalah Al Qur'an. 
-Sj1V3

6# n'Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu?'
maksudnya adalah Taurat'.

Ia berkata, "Te{adi perselisihan antara orang muslim dengan

orang munafik, lalu orang muslim mengajak si munafik itu
untuk berhukum kepada Nabi, sedangkan si munafik merasa

, enggan dan mengajak orang muslim itu untuk berhukum
kepada thaghut."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Thaghut adalatr Kab
bin Asyraf." s2a

9931. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid bin Sulaiman

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara mengenai

szn' Ibid.
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ayat, r. ;L&!\ Jt f#6 6 Srf; "Meret(a hendak berhakim
kepada thaghqt," batrwa maksudnya adalah Kab bin Asyraf.s2s

Kami telah menjelaskan makna thaghut pada topik
pembatrasan terdahulu, sehingga tidak perlu diulang kembali.

Ayat, ti, i. $1A 'dLi- 6 'uy,Si +i.., ,,Dan syetan

bermalaud menyesatknn mereka (dengan) penyesatan yang
sejauh-jauhnya,'.'maksudnya adalah, syetan ingin
memalingkan orang-orang yang berhakim kepada thaghut dari
jalan petunjuk dan kebenaran, membiarkan mereka tersesat
jauh (terjerumus ke dalam perbuatan dosa).

ooo

8 );)i J{r'I$ 3;\U lt Y}\a & k rit;

@ t'.', f; AS6r3-X_'w)#\
" Apabila dillortakun kepada muela, 'Marilah l@nnt

(amduk) lnpodohuls.m ymg Allah telah twrutl<m dnn
lnp fu lull<un Rayrl', nisc ay a l<anw lihflt or (mg. or cmg

rnmafik menglwlmrgi (marwsio) dmgan selant l<uatnya
dori \nendel<fii) l<$rut."

(Qs. An.Nisaa' l4l: 6L)

6,;w'w'#i?'&i#r!ty#,f ,#:f""
hepada mereka, uMarilah hamu [tunduhJ kepada huhum yang Allah
telah turunkan dan kepada hukum Rasulr,, niscaya kamu lihat

525' Ibid.
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orang-otang manalik menghalangi [manusiaJ
kuatnya dari [mendehuiJ hamu)

fofsi'rAt/r.:fhafuri

dengan sekuat-

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, .,Hai Muhammad,
apakatr kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengaku telah
beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, dari golongan
munafik, dan orang-orang yang mengaku telah beriman dengan apa
yang telah diturunkan kepada nabi sebelum kamu dari kalangan ahli
kitab, akan tetapi mereka ingin berhakim kepada thaghut?,,

Firman Auah, ,ifr xJSu 8LY1(; '# iU.(rtj,Apabita
dilratakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hulatm
yang Allah telah turunkan'," maksudnya adalah, "Apabila dikatakan
kepada mereka, 'Kemarilah, datanglah kamu kepada hukum Allah
yang telah diturunkan di dalam kitab-Nya'.

)i)\ J{S'Oon kepada hulatm Rasul,, untuk menjadi hakim
pada perselisihan yang terjadi antara kalian.

Firman Allah, 6i 'utaiii 'q++IjYt L,j3*Nir"aya lcamu

lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia)," maksudnya
adalah, "Mereka menghalang-halangi orang-orang yang ingin kembali
kepa$amu, untuk meminta keputusan terhadap pertikaian yang terjadi
di antara mereka, memalingkan mereka dan mencegatr mereka agax

tidak kembali kepadamu, serta menghalangr yang lain dengan sekuat-
kuatnya."

9932. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, mangenai ayat, VG { k $t;
);)i J$'inXAU JL"Apabita ditratatran trepada mereka,

'Marilah kamu (tunduk) kepada hulatn yang Allah telah
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turunlran, dan kepada hulrum Rasul'," ia berkata, '.Orang

muslim mengajak orang munafik untuk berhakim kepada
Rasulullalr SAW. Allah berfirman, 'Ur3-Z- '#)g\ o4V
$9't) Ai'Niscaya kamu lihat orang-orang munafik

menghalangi (manusia) dengan selant-kuatnya dari
(mendekati) kamu'."

Pendapat yang mengatakan batrwa orang yang mengajak untuk
berhakim kepada Nabi adalah orang Yahudi, dan yang diajak
adalah orang munafik, didasarkan pada riwayat yang telah
disebutkan dari sumber-sumber yang mengatakan demikian
dalam menafisrkan ayat, -(u,Vrly. 

#'J;J:;_OS| Jy; t;fi

6)4\ 3j "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-brang
yang mengalru dirinya telah beriman kepada apa yang
diturunkan kepadamu," sesuai dengan yang telatr disebutkan
pada penj elasan sebelunnya.

000

j**e'i ;+ti i;"i( lv^Ul Ar+#$y1!:i
@ \rifi k:;y-{ yr::j 4 ffu,'ul4

"Mdl(abagaimanak"hl*Waapabilamerel<a(orung.orang
munafik) ilitimpa sesuat.t rrusibah disebabl<m perbuatan

tmtgmt mqel<a sardiri, lcsrrudian merel<a ilatang l<epadannt
sarrbilbu*tnpah,'DemiAllah,l<mtisel<ali.lalitidak

rnenghendaki selain pmyelesaian yangboik dm puilamaian
yolng setnpu:trtd',"

(Qs. An,Nisaa' l4lz 62)
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Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Bagaimanakah

kondisi orang-orang yang meminta penyelesaian kepada thaghut,
padahal mereka mengaku telah beriman dengan apa yang telah Kami
turunkan kepada kamu dan apa yang telah Kami turunkan kepada

sebelum kamu."

Firman Allah, 
ui-i; 

# 
'(sl"Apabila mereka (orang-

orang munafik) ditimpa sesuatu musibah," maksudnya yaitu apabila

diturunkan kepada mereka siksaan dari Allah, p1'-i e;"i L,
"Disebabkan perbuatan tangan tnereka sendiri, " yaitu perbuatan dosa

yang telah dilakukan oleh sebagian mereka, fi $& i;.*(. ?
"Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: 'Demi
Allah', ". kemudian mereka datang kepadamu sambil mengucapkan

sumpah palsu. \tj:ji kGyJy-(:iJ 5! "Kami setrati-trati tidak
menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang
sempurna."

Ini adalah berita yang telah Allah sebutkan mengenai kondisi

orang-orang munafik, 
-yang 

dengan kemunafikan mereka- tidak
dapat menghalanginya dari murka dan siksa. Apabila didatangkan

kepada mereka siksaan dari Allah akibat perbuatan mereka sendiri,

dengan meminta penyelesaian kepada thaghut, maka mereka tidak
bertobat, melainkan mengucapkan kebohongan yang lain dengan

bersumpah demi Allah dan bersikap sombong terhadap Allah, dengan

meminta penyelesaian hukum kepada-Nya.

ooo
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;iE ; F*,r*1 4.# Oc$it & A5\ adt
@q$';Gfr<t#i';

"Merel<s in adalah ofifitg.syang yolng Allah mengetahui
apa yang di dalmnhati merela. Kmena itu,berpalinglah

l<snw dari merel@, dfrrJbqilah merela pelajarmt, dqrl
katal<f,rilah kepada merelca per:l<ataan yang berbekas pada

jiwamerel(o,"

(Qs. An,Nisaa' l4l 63)

q #H[iu]]' firtif W,f:*!"
adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati
mereka Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah
mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang
berbekas pada jiwa mereka)

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh, 64j *Mereka itu,,,
adalah, j'Hai Muhammad, mereka adalah orang-orang munafik yang
telah diterangkan sifat-sifatrya oleh Allah kepadamu. Allatr
mengetatrui apa yang ada di dalam hati mereka --dalam meminta
penyelesaian masalah kepada thaghut, dan enggan meminta
penyelesaian masalah kepadamu, akan tetapi berpaling darimu- dari
kemunafikan dan penyimpangan, sekalipun mereka bersumpatr, 'Kami
hanya menginginkan penyelesaian yang baik dan perdamaian yang
sempurnat."

Mengenai tafazh, A);;, i# ,r*\ "Karena itu
berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah merelu pelajaran," ia
berkat4 "oleh karena itu, tinggalkanlatr mereka, karena tidaklatr kamu
disiksa dengan apa yang dilakukan dan dialami tubuh mereka, akan



7i6,irltdn.:Ihafuri

tetapi berilatr pelajaran kepada mereka dengan menakut-nakuti mereka

akan siksa Allah yang akan datang menimpa mereka, dan siksa itu
akan turun di rumatr-rumah mereka. Juga memperingatkan mereka

dari perbuatan buruk yang dilakukannya dari keraguan terhadap

perintatr Allah dan Rasul-Nya."

Mengenai firman-Nya, (4.9'; A;fr -);4 $i "oo,
katalranlah kepada mereka perkataan yang berbekns pada jiwa
mereka," ia berkata, "(Maksudnya adalah), 'Perintahkanlah mereka

(watrai Muhammad) untuk bertakwa kepada Allah serta beriman

kepada-Nya, Rasul-Nya, j anj i-Nya, dan ancaman-Nya'."

ooo

',1 6 t)'t' 
;tfr -z\b'p- $ y 

S i': nll'fYi
r4 frg(r rt V;fri ii:G g:-fi \g-E

G)\1$'iili:.Ju4(
"Dart Kami fidak mmguttts seseoftmg rastil melainlcmt

unr;.rk ditaaA dengan seizin Nlah. Senrnggzhnya Jikalau
merela kctil<a menganiaya dirinya ilaung l,cpailmrnr, lalu

merblwn arnfiurlnpodo Nlah, dmt rasti/" pun mertolwnl<mt
ampurt unfi.tk merela, tenhiah nrr:el<a mendapati Allah

Maha P merirna T obu lagi Maha P my ay drJg."

(Qs. An,Nisaa' lllz 641

Takwil lirman Allah: -.7!!, '@-*yli3 -til:"fV'tj$ 1Or" Kami tidak mengutus seseiang rasal melainkan untuk
ditaati dengan seizin Alloh)

@

--@l
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Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Hai Muhammad,

tidaklah Kami mengutusmu sebagai seorang utusan, kecuali
diharuskan untuk ditaati oleh orang-orang yang Aku utus kamu

kepadanya."

Disebutkan dalam firman-Nya, "Hai Muhammad, engkau

termasuk dari rasul-rasul yang harus ditaati oleh orang-orang yang
Alat utus kamu kepada mereka. " Ini merupakan bentuk ejekan dari
Allah untuk orang-orang munafik yang meminta penyelesaian hukum
(kepada selain beliau), padahal mereka mengaku telah beriman
dengan apa yang telah diturunkan kepada beliau, namun ketika terjadi
perselisihan, mereka meminta penyelesaian perkara kepada thaghut
dan berpaling dari Rasulullah SAW.

Disebutkan firman Allah untuk mereka, "Tidaklah Aku
mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati oleh orang yang Alat
utus kepadanya, dan Muhammad adalah seorang utusan.

Barangsiapa tidak taat kepadanya dan enggan meminta keputusan

kepadanya, melainkan berhularm kepada thaghut, maka dia sungguh
t e I ah m eny a I ah i p erint ah - Ku d an m eny i a - ny iakan kew aj i b an - Ku. "

Allah kemudian memberitatrukan kepada orang-orang yang

menaati Rasul-Nya, bahwa perbuatan taat itu hanya karena dengan

izin Allah, yakni dengan takdir dan ketentuan-Nya, yang didahului
dengan ilmu serta kehendak-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut
adalah:

9933. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, i1 -:,,3!, 'g- {;
"Melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah," bahwa
diwajibkan bagr mereka untuk menaati orang yang
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dikehendaki oleh Allah, dan tidak ada seorang pun yang akan
menaati mereka kecuali seizin Allah.526

9934. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
riwayat yang sama.s27

9935. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak
mengabarkan kepada kami dari Syibil, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, riwayat yang sama.s28

Abu Ja'far berkata: Penyebutan ini merupakan sindiran dari
Allah kepada orang-orang munafik, bahwa keengganan mereka untuk
menaati Allah dan Rasul-Nya serta keengganan mereka untuk
meminta kepufusan hukum kepada beliau, merupakan kehinaan yang
sudatr dipastikan dan kesengsariun yang pasti menimpa mereka. Jika
tidak, tentu mereka termasuk orang yang diizinkan Allah untuk
mendapatkan taufik, bersegera menanamkan ketakwaan dalam diri
*..":n menerima ajaran Allah, serta menaati para utusan-Nya.

527.

Mujahid dalam Tafsir (hal. 285), Al Baghawi dalamMa,alim At-Tanzil (2llOO),
dan Ibnu Jauzidalamhd Al Masir (2/122).
Mujahid dalam Tafsir (hal. 286), Ibnu Jauzi dalam,Zad Al Masir (21122), dan Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (21 100).
Ibnu Athiyah dalan Al Muharrir Al wajiz (2174) d^n Ibnu Jauzi daran Zad Al
Masir (21122).
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Takwit firman Auah: i;i< n*"*t fA-E ''L i45 't',
U.,46 ii \f:.J Utli i6' >t:i::G -rfri;ffi,
(Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang
kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati
Allah Maha Penerfuna Tobat lagi Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah orang-orang munafik
yang telah dijelaskan sifafirya dalam dua ayat ini, yaitu orang-orang
yang apabila dipanggil kepada hukum Allah dan Rasul-Nya maka

mereka berpaling, karena mereka telatr menganiaya diri mereka

sendiri dengan melakukan dosa besar dalam meminta penyelesaian

hukum kepada thaghut, berpaling dari kitab Allah dan SunnatrRasul-
Nya, serta ridha dengan keputusan thaghut dan tidak ridha dengan

keputusan hukummu. Mereka datang kepadamu dalam keadaan

bertobat, memohon kepada Allah untuk dipalingkan dari siksaan

akibat perbuatan dosa mereka, serta meminta kepada Rasul untuk
memintakan ampunan untuk mereka. Seperti itulah makna ayat,

I;)i i4 fr:i-X$'ifr b7gi "Latu memohon ampun kepada

Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk merelca."

Mengenai ayat, G-, V$ ifr lf:. J "Tentulah meretra

mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang," ia
berkata, "Sekiranya mereka telatr melakukan perbuatan itu, lalu
mereka bertobat atas perbuatan dosa mereka."

Mengenai ayat, \l(j'if bf. J "Tentulah mereka mendapati
Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang," ia berkat4
"Kembali dari hal yang mereka benci kepada hal yang mereka sukai

U.t 'Maha Penyayangl terhadap mereka dengan menghilangkan
siksaan atas perbuatan dosa mereka, yaitu dengan diterimanya tobat
mereka."
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Mujahid berkata, "Ayat ini menerangkan kondisi orang Yahudi
dan orang muslim yang meminta penyelesaian hukum kepada Kab bin
Asyraf."

9936. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai ayat, 'AAf 'fr:lE
"Menganiaya dirinya," sampai ayat, V.J;3 \X3i " Do,
mereka menerima dengan sepmuhnya." Maksud ayat ini
adalah seorang laki-laki Yatrudi dan Muslim yang meminta
penyelesaian hukum kepada Kab bin Asyraf.

ooo

< "J A4:#" ta+- !r53- 8, oi^;i$ a"i $
W\i .t li G' qq:; r*;fr e iji-i-

"Mdl<f, dcnJi Tuhantrw, mrl':el<a (po,drhakiknfiula) tidak
bqhnanhinggamrr:elrummjadil<ankaffwhakimterhailap
pulcmayangmereloaperselisihl<mt,lcemudimtmerel<afinok

mer as a dalam lwti ntrl": el<a s esuaht l<ebq atan tarhodap
putusan yar.gl(snwWlrsrJ, dmr mrr:elca nwwrhu ilmgarr

sepunilrnya."

(Qs. An,Nisaa' l4lz 65)

Takwit firman Auah: t4-!)5r3- iE; 5;4i-{ AS*l
q;31 5A3 €;5, e; .q; # e tlG- I'"J ;I{',#"

(Maha demi Tuhanmu, mereha lpada haffikatnyal tidak beriman
hingga mereka menjadikan hanu hakim terhadap perkara yang
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mereka perselisihkan, kemudian ,nereka tidak merasa dalam hati
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan,
dan mereka menerirna dengan sepenuhnya)

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh $ bukanlah perkara

seperti yang mereka akui, batrwa mereka beriman dengan apa yang

telah diturunkan kepadamu, melainkan meminta penyelesaian perkara

tersebut kepada thaghut. Apabila diajak untuk berhukum kepadamu

maka mereka pasti berpaling.

Tentang permulaan sumpatr yang disebutkan oleh Allah, ia
berkata, "Lafazh $it'O"*t Tuhanmu', adalatr, 'Hai Muhammad, {
Oj.;t 'Tidak beriman', artinya, 'Mereka tidak percaya kepada-Ku,

tidak kepada-Mu, dan tidak dengan apa yang telah Aku turunkan

kepadamu'."

Mengenai firman Allah, ;iL '#" li+- !)54 S:
"Hingga mereka menjadikan lcamu hakim terhadap perkara yang
merelrn perselisihknn," ia berkata, "Hingga mereka menjadikan dirimu
sebagai hakim mengenai perselisihan perkara yang tengah terjadi di
antara mereka, serta mencampuradukkan urusan mereka dengan

berhukum kepada thaghut."

Dikatakan, t:n-b3 t:fu W- '# apabila kaum saling
bertengkar mulut. Musyaj arah artinyapertikaian.

Mengenai firman Allah, e;9.; A;fr rt lt\1- i "J
45t "Ketnudian merelca tidak merasa dalam hati mereka sesuatu

lreberatan terhadap putusan yang kamu berikan, " ia berkata, "Dalam
diri mereka tidak merasa keberatan dengan apa yang telatr kamu
putuskan.' Maknanya adalah, "Kemudian mereka tidak merasa

terbebani dengan apa yang telah kamu putuskan dan tidak merasa

berdosa dengan pengingkaran mereka terhadapmu'. Padahal,
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keputusanmu kepada mereka merupakan kebenaran yang tidak boleh

disangkal."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalah:

9937. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifirtr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang ayat, L$t (lt g; "Sesuatu lceberatan terhadap

putusan yang kamu berikan," ia berkata, "Keragu-raguan." 52e

9938. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad bin

Abdunahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid,

tentang ayat, L#, (4 g.; "sesuatu lreberatan terhadap

putusan yang kamu berikan,j'ia berkata, "Keragu-raguan." 530

9939. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.s3l

9940. Yahya bin Abu Thalib menceritakan keapda kami, berkata:

"Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jubair

mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat,

L{5 C;q; fo,:Ae ltii-{ "i "Kemudian meretra

tidak merasa dalam hati mereka sesuatu kcberatan terhadap

putusan yang kamu berikan," ia berkat4 "Maksudnya adalah

dosa. Lafad W l53i 'Dan mereka menerima dengan

sepenuhnyar, maksudnya adalah, "Mereka menerima

sze' 15oo Abi Hatim dqlam Tafsir (3/995) dan Ibnu Jauzi dalam 7ad Al Masir
(2t124).

s3o' lbid.
s!t' Ibid.
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sepenuhnya keputusan dan hukummu. Sebagian dari mereka
tunduk dan taat kepadamu, serta mengakui sekaligus menerima
kenabianmu dengan sepenuhnya. " s32

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ayat ini,
dan kepada siapa ayat ini diturunkan?

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada
Zubair bin Awwam yang sedang bertengkar dengan orang Anshar.
Keduanya bertengkar, lalu mengadukan perkara tersebut kepada Nabi
SAW.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9941. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ibnu Watrab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus dan

Ibnu Laits Ibnu Sa'd mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab,
bahwa Urwatr bin Zubair menceritakan kepadanya: Abdullah
bin Zubair menceritakan kepadanya dari Zubair bin Awwam,
batrwa ia bertikai dengan seorang laki-laki Anshar yang ikut
dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW. Keduanya
bertikai mengenai pengairan yang biasa digunakan oleh
keduanya untuk mengairi kebun kurma mereka. Orang Anshar
itu berkata, "Biarkanlah air itu keluar dan mengalir (agar

mengaliri kebunnya)." Namun Zubair enggan melakukannya.
Rasulullah SAW lalu bersabda,

!)c dtit:st ,fi| i ,';:r v *t
"Wahai Zubair, siramilah kebunmu, lalu alirlranlah kepada
tetanggamu."

532' Al Mawardi dalan An-Nutrat wa Al Uyun (ll104).
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Orang Anshar itu maratr dengan keputusan Nabi, maka ia
berkata, "Wahai Rasulullatr, apakatr karena dia sepupumu?"

Nabi pun berang dan bersabd4

,y'.,1 'i ,rl;iti, ,),e; ,? i.r.;lt o,*l

"Wahai Zubair, airilah kcbunmu dan tahanlah sampai ia
menaiki dinding (pembatas), lalu alirkanlah kepada
tetanggamu!"

Rasulullatr menrberikan hak pentrh kepada Zabur (dengan
lafazh istau'a). 

-Abu 
Ja'far berkata: I.arfazh yang benar adalah

"meme,nuhkan" (dengan latazln istau,abaf. padahal

Rasulullatr SAW sebelum melakukan hal tersebut telah berbuat
baik dan meftNa kasihan kepada orang Anshar tersebut.
Manakala Rasulullatr SAW telatr mcnyeralrkan hak orang
Anshar, beliau lalu memberikan halcnya tmfuk Zubur sesuai
dengan hukum yang jelas.

Abdullah bin Zubair berkata, *Zurbair berkata, ,Aku kira ayat
ini memang diturunkan untuk hal tersebuf." S A;, 56';#. '6 ta)- i)$ri_ &r Oj;t- iMaira demi
Tuhanmu, mereka (pada hakilcanya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perlcara yang
mereka perselisihkan. " 533

9942. Ya'qub menceritakan kepadalcu, ia berkata: r.qnra'il bin Ibratrim
me,lrceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishaq, dari
Az-Zdti, dari UrwalU ia berkata: Zubair bertengkar dengan

533' Al Bulfiari dalam l, Musaqah (23G2), Abu Daud dalr.,n Al Aqdhiyah (3637),
Ibnu Majah dalzmAr-Rohn (2480), dan atsar yang disebutkan t€rdapat pada Al
Mawardi delg"n An-Nukat tn Al Uytn (l/504).

i,t3u*'
!)e Jtit.st
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seorang laki-laki Anshar mengenai pengairan kebun.
Rasulullatr SAW lalu bersabda, "Wahai Zubair, airilah
kebunmu, kemudian biarkanlah air itu mengairi tetanggamu."
Orang Anshar dari kalangan bani Umayyah itu lalu berkata,
"Wahai Nabi Allah, berlaku adillah, sekalipun ia anak
pamanmu!" Seketika wajah Rasulullah sAW berubah (karena
maratr), hingga beliau merasa ucapan beliau telatr
menyinggung orang Anshar tersebut. Beliau kemudian
bersabda,

Ji, p i -r;<t jy: j- J6.ir eiaron>r ,ii: u

' 
'rir

"Wahai Zubair, tahanlah air itu sampai ke dinding 
-atau:sampai tnata kaki- kemudian biarkanlah ia mengalir (ke

tetanggamu)."

Lalu diturunkan ayatirt, !)53_ E, $j.;t{ A.{;rSb
;i;{. '# l' i *Mal@ demi Tuhan*u, *"r"ki (pada

hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadilcan kamu
hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.,|s3a

9943. Abdullatr bin Amir Ar-Razi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdullatr bin Zubair menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Dinar menceritakan kepada kami dari Salamah, salatr
seorang anak ummu salamatr, dari ummi Salamah, ia berkata:
Zubur bertengkar dengan seor:mg laki-laki, lalu mereka
datang kepada Nabi. Keputusan Nabi (terkesan) cenderung

534' M',slim dalanAt Fadha'it (129), At-Tirrddzi dalam At Ahkan (1363), dan Al
Hakim ddam Al Musrydmk (3/3@). Atsar yang disebutkan terdapat'pada Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (r/504) dan Al Baghawi daiam Ma,alim
At-Taruil (21100).
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membela Zubair, maka laki-laki Anshar tersebut mengklaim
bahwa Nabi telah memberikan keputusan sepihak untuk
Zubair, ia pun berseru, "Apakah karena dia sepupumu?" Allatr
pfyryenunrgan ayat, ( l"$.f4 & Oht-{ Lx.:;riu
1 \Ai € *:;i qs. ; ;{=;1 d r,*_ i 5 ai-,#
q; "Maka demi Tuhan*u, 

^"r"ko 
(pada hakikatnya)

tidak beriman hingga mereka mmjadikan kamu hakim
terhadap perkara yang mereka perselisihlcan, kemudian
mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima
dengan s epenuhnya." s3s

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada
seorang munafik dan Yatrudi yang sifat-sifat mereka telah diterangkan

lffi'T,^';k?f,-w#"fi j*^:r#5;:iiil
memperhatilran orang-orang yang mengahr dirinya telah beriman
kepada apa yang diturunkan kcpadamu dan kepada apa yang
diturunlran sebelum kamu? Mereka hendak berhabim kepada
thashut,

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9944. Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritalcan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari MujaJrid, mengenai ayat, &1 Oj;t{ AS S;

Wtdtf-.:'f#,ffi#r{ffi
53s' Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al ltyun ( l/504).
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habilcatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan knmu

hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian

mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan

terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima

dengan sepenuhnya," ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada

seorang Yahudi dan muslim, yang keduanya telatr meminta
penyelesaian hukum kepada Kab bin Asyraf." s36

9945. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
riwayat yang sama.s3'

9946. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi, riwayat
yang serupa, hanya saja ia menyatakan, "Kepada dukun." 538

Abu Jarfar berkata: Menurut saya, pendapat yang paling
benar adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah seorang

munafik dan Yahudi yang sifat-sifat mereka telatr diterangkan Allah
dat1y2v9t,. _g q$ -fi q\31 y-,t|.v'#1'r;J-i OJi Jy ; $
o. ji&tl JyY;:S{i6 {rtL_ j_{t$'zp"roh kamu tidak memperhatikan

orang-orang yang mengalat dirinya telah beriman kepada apa yang
diturunlran kepadamu dan lcepada apa yang diturunl<an sebelum

lcamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut." Itu karena ayat,

;iS.:4" t4- !)5r4 8: 5Ui{ i$r S( ,Matrn demi

Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka

15' Uuiania datam Tafsir (286).
537' Al Mawardi dzlan An-Nulcat wa Al Uyn (l/504), Al Baghawi dalan Ma,alim

--^ At-Tanzil (2ll0l), dan Ibnu lavi dalamZad Al Masir (21124).
538' Al Mawardi dalam An-Nukat wa At (tyun (l/504) dan Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Taruil (21 l0l).
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menjadikan knmu hakim terhadap perknra yang mereka

perselisihknn," menrpakan rqngkaian cerita yang Allah awali
pengisalrannya dengan ayat, \jl-L,lllr. '#1'b;g;35i Jy; {rt
6$y " Apatrah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku

dirinya telah berirnan kepada apa yang dituntnkan kepadamu."

Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keterputusan cerita

mereka. Kemudian dilanjutkan dengan cerita yang lain. Selama belum
ada bukti mengenai terputusnya cerita tersebut, maka itulah yang

paling tepat.

Jika ada yang menyangka batrwa yang diceritakan dari Zubair

dan Ibnu Zubur adalah dari ceritanya, dan cerita orang Anshar dalam

memperebutkan pe,ngairan, dan pendapat yang mengatakan berita
keduany4 lalu ditunurkan ayat: q-i54 & 6ht-{ 6Vr56
;#.'#, "Maka d.emi Tuhanmu, mereka (pada haktkatnyi) ttdak
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perlcara

yang merelra perselisihkan'.', tidak ada pemberitatruan tentang

terputusnya hukum pada ayat ini, dan juga ceritanya dengan cerita
yang sebelumnya, maka tidak mustatril ayat ini diturunkan berkenaan

dengan cerita onmg-orang yang meminta penyelesian hukum kepada

Thaghut, juga mengandwrg penjelasan yang berkenaan dengan

permintaan penyelesaian hukum untuk Zubur dan sahabatnya dari
kalangan Anshar, karena ayat tersebut menwrjrrkkan demikian.

Hal itu tidak mustahil terjadi, juga tentang kelanjutan makna

dengan makna yang pertama, selama malrra-maknanya saling

berkaitan, kecuali datang bukti yang menunjukkan adanya

keterputusan satu cerita de,lrgan cerita lainnya, hingga benrbah dari arti
sebelumnya.

Seme,ntara itu, afi \i {l-3 "Dan mereka menerima,"
kedudnkannya menjadi manshub dan sebagai athaf pada ayat, i "#
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6 e it3i,- "Kemudian mereka tidak merasa dalam hati
mereka."

Sementara itu, ayat, fu# e ir$ i '"J "Kemudian
mereka tidak merasa dalam hati mereka. " berkedudukan nashab athaf
terhadap ayat, "-{L '#" (}- i)XA- $L "Hinggo merekn
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka
perselisihknn."

0ae

r {t_: u t;?i ; #fr r;{ri s ;# 6 (t l;
e ff 'bsi +,6#i(W fr i; ru t+ $ y:L,

@ti'#:!ti
oDan sewngguhrrya l<olau Karni perintahlart kepada
muel<o,'Bunahlah dirhrru dtdtl kelumlah lwnru dilri

l<ntrtpurtgtnu', niscay a merel<.a tidak akan melal<ul<mmy a
lcecu.ali sebagian l<ecil dmi merela. Dan sewrrgguhrrya
l<alau merel<a melaksmtalan pelajman yorng diberilcan

lnpda merela, tenhrlahhal yang demikian itulebihbaik
bagi mereka dfrrr lebih menguatl<an (iman mereka),,,

(Qs. An,Nisaa' 141 66)

rakwil firman Allah: ; .&AlY&i\ bj ;4*C*K$1 $
# X,y $$fu € {;, u.ii:. ; (Dan sesungguhnya hataa Kami
perintahkan kepada mereka, uBunuhlah dirtmu atau keluarlah
kamu dari kampungmaru niscaya mereka tidak akan merakukannya
kecuali sebagian kecil dari mereka)
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Abu Jarfar berkat4: Maksud ayat, fJN r) ;*(;tt{ft1 5;-$Ail "Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka,

'Bunuhlah dirimu'," adalah, "Kalaulah kami wajibkan kepada orang-

orang yang mengaku telatr beriman dengan apa yang telah diturunkan
kepadamu, akan tetapi meminta penyelesaian kepada thaghut, dan

Kami perintahkan untuk membruruh diri mereka sendiri, atau keluar
dari rumatr mereka untuk pindah ke rumah yang lain, maka mereka

tidak akan pernah melakukan perintah itu."

Ia berkat4 "Mereka tidak akan pernatr membunuh diri mereka
sendiri, atau keluar dari rumah mereka. Justnr mereka berpaling dari
Allah dan Rasul-Nya Hanya sedikit sekali yang melakukan ketaatan
kepada Allah dan Rasul-Nya."

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9947. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
N.ajih,.dpri Ylj4d, mengenai firman Allah, ;#C€Ci tr;
&A|f$fr $ "Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan

lrepada mereka, 'Bunuhlah dirimu', " bahwa maksudnya adalah

Yahudi 
-atau kalimat yang serupa dengan Yahudi dan

'Arab-, seperti yang telatr diperintatrkan kepada satrabat Nabi
Musa AS.53e

9948. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
menge,nai ry Arah, ; {31YJ33i 6 ;*C,St1 $
{tr rrlfrJ "Dan sisungguhnya knlau kimi perrntuhkan

t3e' Ibnu Abi Iratim dalam Tafsir (3/995) de,ngan riwayat yang scrupa, dan Mujahid
dalam Tafsir (31995).
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kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari
kampungmu', bahwa itu sama seperti yang telah diperintahkan
kepada sahabat-satrabat Nabi Musa untuk saling membunuh
dengan pedang besar, namun sedikit sekali yang melakukan
perbuatan tersebut. sao

9949. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang aya, u.l?;t t {.A\:;tii 6 ;*6ti tr;
# :W Jy lih ( #_, "Dan sesurgsrt iyo tratau Kami

perintahkan kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah
kamu dari kampungmu', niscaya mereka tidc;k akan
melalatkannya kecuali sebagian kecil dari mereka."

Tsabit bin Qais bin Syammas dan seorang laki-laki yatrudi
yang sombong. Si Yahudi berkata, "Demi Allah, telatr
diwajibkan kepada kami untuk bunuh diri, maka pastilah kami
membunuh diri kami sendiri!" Tsabit lalu berkata, ..Demi

Allah, kalaulatr diwajibkan atas kami untuk bunuh diri, maka
pastilah kami melakukan perbuatan tersebut." Allah lalu
menurunkan ayat ini, 'it W3A *S&;j-(W i;,\ It
W 33lj "Do, sesu,ngguhnya knlau merelca melakslanakan

pelajaran yang diberikan l<epada mereka, tentulah hal yang
demikian itu lebih baik bagi merekn dan lebih menguatkan
(iman merelca)." s4r

9950. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zlhair
menceritkan kepada kami dari Isma'il, dari Abu Ishaq As-
Subai'i, ia berkata: Ketika diturunkan ayat, ;tG*{E\ tr;

* Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3tgg1).st' Ibnu lavi ddam ?ad Al Masir (211.J5).
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&x+J$i*f {;,;,:iF.A:1 {.A\r;fi\ $ "Don
sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada merelca,

'Bunuhlah dirimu anu kcluarlah kimu dari kampungmu,,

niscaya mereka tidak akan melahtkannya kecaali sebagian
kecil dari mereka," s@rang laki-laki berkata, "Kalau kami
diperintahkan, pasti kami lakukan. Segala puji bagi Allatr yang
telah memaafkan karli." Hal itu prm sampai kepada Nabi
SAW, lalu beliau bersabda,

sr:lr rry' 
'r'ny;jt 

G *SliC1' r;j iiU"ol
"Sesungguhnya di antara umathr ada orang-orang yang
lreimanan (mereka) lebih kokoh dariryda gunung-gunung yang
menancap (di buni)." Yt2

Para atrli bahasa be6eda pendapat dalrn menetapkan bentuk
rafa' pada 

^Va #3+ {f "Kecuali sebagian kccil dari mereka.,,

Sebagian ahli nahwu Bashrah berpe,ndapat bahwa rafa'
terdapat pada katq.foll karena dijadikan sslegar pengganti pada isim-
isim mudhmar (yatg diserrbunyikan) pada ayat, fj1 e *Niscaya

merelra tidak akan melahtkannya,:' tlcrrcna frril itu dikaitkan kepada
mereka.

Sebagian atrli nahwu K-ufah berpendryat bahwa dijadikan
bentuk rafo' dengan maksud pengulangm, seakan-akan malananya
adalah, "Apa yang mereka lakukan? M€rcka tidak melakukannya
kecuali hanya sedikit." Seperti dikatakan oleh Amr bin Madi yalcrib,

ot$?t u.:!j';,: ...,i;lirL rlki
"setiap saudara akan bpisalt dengot saudaranya,

sa lbmu Abi Hatim dahm Tsair Q$j)de Al B.gt wi dlJrar. Ma,alim At-Taruil
(ut02).
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demi Allah, kecaali bintang (Jtara." 543

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalatr yang

mengatakan bahwa dijadikan rafa' pada kalimat jdi, berdasarkan
makna yang ditunjukkan oleh ayat, '#[$ $ylfu f Otetr karena
itu, mal<na pembicaraannya adalah, "sesungguhnya kalau Kami
perintahkan kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlatr kamu
dari kampungmu', niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali
sebagian kecil dari mereka."

Dikatakan bahwa latazhljl3s f meqiadi khabar dari yang

telatr lalu pj\ye_b*ayy;va,-pada ayat, \;iY. '#1'or:!io-$i JLi:J
# c, 321Ui alfiil -lL, "Apakah kamu tidak memperhatikan
orang-orang yang mengaht dirinya telah beritnan lcepada apa yang
diturunlran kepadamu dan kepada apa yang diturankan sebelum

l(amu?"

Kemudian dikecualikan kalimat $ilt menjadi rafa', untuk
disesuaikan dengan makra yang telah kami sebutkan, karena kata
kerjanya dihilangkan. Selain itu, qira'at tersebut berdasarkan mushaf
orang-orang Syam, l& fl) ll rF ril. Apabila dibaca seperti itu,
maka tidak akan bisa di-i'rab,l<arena sudah masyhur dalam batrasa

Arab, sebab kata kerjanya sibuk dengan meng-kinayaft-kan orang
yang sedang berlangsung penyebutannya, kemudian dikecualikan
orang yang sedikit dari mereka.

Abu Ubaidah rncnyebutkan. Baitnya dalam Majaz Al Qur'an (l/l3l), dan
disebutkan dalam Mughni Al-Labib dari (l/164). Baitryra adalab, ,.i-;,rb .uu

't'- -yt dan lI farqadan adalah dua bintang di langit yang tidak pernsh hitang.
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Takwir rirman Aneh: '$ r*'rr$ *i,$r;;cw #1*
W :ili foo" sesungguhnya kalau merekt melaksanakan

pelajaran yang diberihan hepada mereh.a, tentulah hal yang
demihian itu lebih bai* bogi mereka dan bbih menguatkan [iman
merehaJ)

Abu Ja'far berketa: Maksudnya adalah, "Kalaulah orang-
orang munafik yang me,lrgaku telah beriman dengan apa yang telah
diturunkan kepadamu, narnun mereka me,rninta penyelesaian hukum
kepada thaghut dan berpaling jauh darimu."

Firman-Nya, 4it',3_(W "Melaksanakan pelajaran yang
diberikan kepada merelca," maksudnya adalah, "Apa yang telatr
mereka sebutkan meirgenai ketaatan kepada Allah dan meninggalkan
larangan-Nya ,'i #'oK 'Tennlah hal yang demifuan itu lebih baik
bagi merekai menyegerakan urusan dunia mereka, ditangguhkan
sampai datang Hari Kiama! q'i3lj'Don lebih menguatrcan (iman
mereka)', serta dikuatkan dalam urusan mereka dan diluruskan
atasnya."

Demikianlatr disebuftan, bahwa orang-orang munafik telatr
melakukan pekerjaaannya dengan keragu-raguan, sehingga segala
amal perbuatannya menjadi sia-si4 bagaikan debu yang beterbangan,
dan karena keraguannya tersebut ia menjadi lematr dalam melakukan
pekerjaan. Jika bekerja dengan peruh ketelitian pasti mendatangkan
balasan dan menjadi simpanen amal di sisi Allah, serta lebih
memantapkan keimanan dalam diri mereka terhadap janji Allah terkait
ketaatan kepada-Nya

Oleh karena rtu, ada yag berpendapat bahwa ayat, g*i?'fl|
"Dan lebih menguatkan (iman mereka)," m€,rupakart penrbenaran.
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Mereka

berikut:

Ayat

9951. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat,(\i1 '6\t 'i C-a lt*t "Tentulah hal yang

demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan

(iman merekn)," ia berkata, "(Ini merupakan) pembenaran.

Apabila pembenaran bagi dirinya sangat kuat dan tekadnya

dalam hal membenarkan juga sangat kuat." 544 
.

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

tersebut sama deng an ay9t, 'rlt{ <rj$ i-51 317t

#ti
i"{;
rl ,', l:ri) 3i -di 74;i "Dan perumpamaan

orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari

lreridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka." (Qs. Al
Baqarah [2]:265)

Kami telatr menjelaskan hal ini pada pembahasan sebelumnya,

sehingga tidak perlu dipaparkan lagi.

OOO

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31996), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(4rc3), dan Ibnu Javzi dalantud Al Masir (21125).
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up,G*'#-fr; fr15e #$ru
u 
D an lalru dornikinrJ, p asti l<oani brl"f.lolt lnp odo nu el<a

pahala ymq besar ddr, srsi l<fr,ni, ilm pasti l<alrr,li fiittiuki
mqela legdt ialrrn yorlry hnr,n."

(Qs An,Nisaa' [4]: 67.ffi1

rakwit firman Alleh: #-{,; W fitJ g #$ fA
l*P, Gie fOo" kalaa denikian, posti Ko,mi berilean leepada

mereka pahala yarrg besar dori sisi KanL dan pasti Kami tunjuki
merefu hepada jalan yaag lurus)

Abu Ja'far berketa: Maksud ayat ini, 41rj''-i(,ilA frltt'l $ itgi "Dan sesunguhrqla kalau mereka melaksanalan
pelajaran yang diberikan kepada mereka, tenulah hal yang demikian
itu lebih baik bagi mereka,." adal^h, "Atas pemberian Kami kepada

mereka bertrpa pahalq ()'l 'fonob', yabibalasan dan patrala yang

besar. Tekad dan keyakinan mereka sangat kua! perbuatan mereka

dikuatkan dengan hidaph yang l(ami b€rikan kepada mereka.

Firman-Nya" q#, 6ri, "Kepada jalan yang lurus,"

maksudnya adalah jalan lurus yang tidak pernah bengkok, yaitu agama

Allah yang dipilihkan untuk hamba-Nya dan disyariatkan untuk
mereka, yakni Islam.

Malcna aya! '#:t6; "Dan pasti Kani tunjt*i merelca,"

maksudnyq'I(ami tuqinkkan kepada mereka jalan Srang lunrs."

@r.u;
@
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Kemudian disebutkan mengenai hal-hal yang telatr dijanjikan
kepada orang-oftrrlg yang menaati perintah-Nya dan Rasul-Nya,
berupa kemuliaan yang kekal dan tempat yang tinggi di sisi-Nya.

Firman Auah,- 

"*,3: 
6'"-r:'i d$.,JIr, 3frs1, 

^i 
*i_ ;i';r:7+^a' *6 ftl\t'6-:.qfr"64yi eg'iio, i"iois, apa yans

menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama
dengan orang-orang yang dianugerahi nilonat oleh Allah, yaitu nabi-
nabi, para shiddiqin, orang-orangyatg mati syahid."

'#jri-i#,tr, 6 irSt -e 4fr 3;:;t^t *i_ 6i
@ fu; qj1rr'uo+^"'*6f^;Af '*_Dt

@ r:+ ;,r,;$ dtgS;ai3uis
oDutbararrgsia[ayorlqnrenaatiAllahifu 

nRastl(Nya),
nselu iat al<dJbqsru-sctmo ilmgart ofitng-sffang yang

iliorwguahi nilmwt oleh y''Jilahr laihr nabi,t,,abi, para
shitldiqin, ofimg.ororrg yarJg mati slorhid, ilan orang.otor.g

slralih. Dan mqel<a iatlah tenan yarlg sebaik bail<nya.
Yarrg ilemildlrtJ itu adalahl<munia ilari /.Jilah, dnr. /,Jllah

a*up Mengetaltui."

(Qs. An.Nisaa' l4k 69.Z0l

Talrwil lirmap Auah: 6'rr5t'i AAjf, 3fi;13:ili1 ,#_ ii
8,#1,ft-tr.${Ew'#"rff;)
yailg men@i Alloh dan Rasal(Nya), mereka itu akan bersama-
sama dengon orarrgerung yang dianagerahi nihnu oleh Allah,
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yaitu nabi-nabi, para shiddiqin, oturgerailg yang mati syahid, dan
orang4rang sholih. Dan mereka itulhh terrron yang sebaik-baihnya
Yang demikian itu adalah karania dari Altah, dan Alrah cukup
Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, ..Barangsiapa

menaati Allah dan Rasul-Nya de,ngan melaksanakan perintah
keduanya, menerima hukum menyelesaikan perintah
keduany4 dan berpaling dari apa yang dilarang dengan melakukan
perbuatan maksiat kepada Allab maka dia akan bersama dengan
orang-orang )rang telah diberikan nikmat atas mereka dengan pehrnjuk
dan taufik karena ketaatan mereka semasa di dunia kepada para nabi-
Nya. Di akhirat kelak mereka akan dimastrl&an ke dalam surga.,,

Lafazh, *-jlIG "pora shiddiqin,,, menrpakan bentuk
janrak dari kata ,{*.

Ada perbedaan pendryat dalam mengartikan lafazh,
t*DG

Sebagian berpendapat bahwa lafazh,'i$3:at artinya pengikut
para nabi, prang-orang yang percaya kepada merek4 mengikuti ajaran
mereka, setelatr mereka (para nabi) perg hingga bertemu dengan
mereka nanti (di aktrirat). Jadi, seakan-akan lafazh -{q, diambil dari
bentuk J*1.

Menurut merek4 lafazh d+r/l, dimbil druri OiJ:o, s€,perti
dikatakan kepada seorang laki-laki yang mabuk, diarnbil dari kataj3r 6pa61la ia kecanduan dengm hal yang me,mabukkan.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

-

-l 

roz I
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9952. Suffan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid bin Mukhlid menceritakan kepada kami dari Musa bin

Ya'qub, ia berkata: Bibiku, Quraibah binti Abdullah bin

Wahab bin Zarr'ah, mengabarkan kepadaku dari ibunya

Karimah binti Miqdad, dari Dhiba'ah binti Zubair, dari

Miqdad, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang

sesuatu yang aku dengar darimu, yang membuatku ragu! Nabi

SAW lalubersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam suotu

perkara, maka tanyakanlah hal tersebut kepadalail"

Miqdad bertata: Aku berkatq "(Aku bingung) dengan ucapan

elrgkau mengenai istri-isti engkau, 'Aht sungguh mengharapkan

merelra setelah alat menjadi orang-orang yang percaya (shiddiqun)?'

Beliau lalu balik bertanya, 'Siapa yang kamu anggap shiddiqun it't?'

Aku (Miqdad) menjawab, 'Anak-anak kami yang telah mati pada saat

masih kecil'. Nabi SAW lalu bersabd4 'Tidak, melainlcan shiddiqun

adalah orang-orang yang membenarl(an'." 545

Jika sanad hadits ini shahih, maka kita tidak boleh

mengategorikannya kepada selainnya, sekalipun dalam sanad itu
terdapat beberapa "catatan". Jika malcsudnya demikian, maka yang

lebih tepat adalah dengan lafafigullJl yang malcnanya menjadi

percaya kepada perkataan dengan perbuatannya, karena diambil dari

j*ilt AAam pe*ataan orang Arab, hanya digunakan apabila asalnya

adalah kata 
"hilt 

dengan mubalaghaft. Boleh juga maknanya menjadi

pujian, sebagaimana firman Allah ketika menjelaskan sosok Maryam;

st' Afi-Thabrmi drln Al Kabir (20t260) dm Al Haitsami dalen Maim' Az-
Zavaid(U$q.

'* ,iW f\, G'€Li'et:t tiy
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"&-io i6i "Doo ibunya seorang yang sangat benar.,, (es. Al
Maa'idah [5]: 75)

Apabila malcnanya sesuai dengan keterangan kami tadi, maka
makna itu mencakup orang-orang yang disifati dengan apa yang telah
kami katakan tentang sifat Al Mutashaddiqin dan Mushaddiqin.

Lafazh J^36 "Orang-orang yang mati syahid,,,merupakan
bentuk jarnak dari lafazh syahid, yaitu orang yang terbunuh di jalan
Allah. Dinamai demikian karena keberadaarurya yang untuk
menyaksikan kebenaran yang datang dari sisi Allah, sampai ia mati
terbunuh.

Lafazh 'b*llt "Dan orang-orang shalih," merupakan
bentuk jamak lafazh shaaleh, yaitu semua orang yang telah melakukan
amal kebaikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-
terangan.

Sedangkan maksud ayat, fu: 3.pt .oX, ,,Dan mereka
itulah teman yang sebaik-baiknya." maksudnya adalah, "Mereka
adalatr teman yang baik, ymtg telatr dijelaskan sifat-sifat mereka
sebagai teman dalam surga. Lafazh ar-rafiq mencakup semua makna,
seperti yang diucapkan oleh seorang penyair,

b.*$1 ,,t-ts.l #\...6.:* 6frr i ,ogto7s
"Biarlranlah cinta, ia akan subur di hati, (sekalipun) dengan panah

musuh, namun ia akan tetap setia.,'s46

Bait syair ini terdapat dalan Diwan Jarir dar- At-Lisan (entri: sia da qa). Bait
syair terdapat dalam qasidah png berrcrna 6ui;ir nU.,*yang di dalarmya

Tengandung pujian kepada Hajjaj. Lihat Ad-Diwan (hal. 315). Bait dalam
Diwan berbeda dengan bait yang ada dalam naskah, yang iblam baitnya
terdapat kata o^.er sebagai ganti kata gJrr. Rix/a),at dabmDiwan adalalt,

A*,o, rcl fi,\.qi-r;rrt,j,sTi, tr*s
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tvtatsuAnya" mereka adalah teman.

Para ahli bahasa berbeda pendapat dalam me-nashab-kan
tafazh.rJrt.

Menunrt sebagran ahli nahwu Bashratr, menjadi mashub

Hdudukan sebagai ial fteterangan kondisi).

Me,nunrt merek4 "Seperti perkataan seorang laki-laki, J{j ff
)le.s '7aid mernuliakan seomng laki-laki', berubah maknanya menjadi,

&:it e'sebaik-baik laki-laki'."

pitatataq "[arfafu ni'ma tidak al<an jatuh pada isim ymg
mengandung huuf aly'dan lan ataunakirah."

Sedegkm menunrt sebagian ahli nahwu Kufah,
kedudukamyamenjadi manshub ketika dalam penakwilan, dan lafazh
tersebut bukanlah sebagai ftaI ftondisi).

M€reka bertat4 "Seperti perkataan bangsa Arab, 'Zaid,
menpakm s€orang laki-taki yang mulia', dan Mereka adalatr sebaik-

sebaik t€,mmr'."

Masuknya huruf gr sebagai bukti batrwa ar-rafiq (teman)

berfimgsi s€bagai pemjelasan.

Mereka berlcata, 'Dikatakan'dalanr batrasa Arab, Ibl grrl
'Kalim adalah sebaik-baik manusia" Itu me,lrunjukkan bahwa hal

t€rsebut sana s€perti pertataan, r[il.1 6:..11 "Kalian adalah sebaik-

baik temm."

Abu Jr'fir bertrtr: Pendryat inilah yang paling tepat, dan

alasm ormg ymg meirgatakm,ya telah kuri sebutkan.
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Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada suatu
kaum yang bersedih hati karena telatr kehilangan Rasulullah sAw,
sebagai suatu tindakan antisipasi batrwa mereka tidak akan bisa
melihat Rasulullatr di akhirat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9953. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya'qub Al
Qummi me,nceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abi Al
Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Datang seorang
laki-laki Anshar kepada Nabi dalam keadaan bersedih, maka
Nabi bertanya kepadanya,

e€,lF'tt.,l Sy ,L>,i U

'Hai fulan, ada apa denganmu, alu melihatmu sedang
bersedih?' Ia menjawab, 'Watrai Nabi Allah, aku tengah
memikirkan sesuatu?'Nabi SAW bertanya lagi,

t; (.

'Apakah itu?'

Orang itu menjawab, Ikmi terbiasa datang dan pergl
kep'adamu, melihat wajahmu, dan duduk bersamamu,
sedangkan kelak engkau akan berada di tempat yang paling
tinggi bersama para nabi yang lain, sehingga kami tidak bisa
sampai kepadamu!' Nabi pun terdiam dan tidak memberikan
jawalan apa-apa. Jibril lalu datang dengan membawa ayat ini,'d\i u "*,r{al e-$t 

-,. d$fr.J#st3 i,1 #_ ;;
W; 6L{n 'ofit '*lEfil f$f 's*_*$J ,oan

barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu
alran bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi
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nilonat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shiddiqin, orang-
orang yang mati syahid, dan orang-orang shalih. Dan mereka
itulah teman yang sebaik-bailotya'. "

Said bin Jubair berkata, 'Nabi lalu menyampaikan ayat ini
kepada laki-laki Anshar itu, hingga membuafirya gembira
mendengar berita tersebut." 547

9954. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abi Adh-
Dhahhak, dari Masruq, ia berkat4 '?ara satrabat Rasulullatr
SAW berkata" Wahai Rasulullatr, sudatr seharusnya kami
berpisatr denganrnu di dunia. Apabila engkau telah,wafat maka

engkau akan diangkat tingg di atas kami, sehingga kami tidak
dapat lagi melihatnru'. Lalu tunurlatr ayat, Ji:Sl| iI M it
'Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya)'.Y sna

9955. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Al Qatadatr, tentang fiTn* Allah, ,b ;i

'34iri 'i #,;i'6 'u-$t x 4*, Jfi;13 
^f 

;,io,
barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu
alran bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi
nibnat oleh Allah, yaitu nabi-nabi," bahwa sekelompok orang
b€rseru, *Inilah Nabi Allah yang kami lihat di duniq
sedangkan apabila di akhirat nanti, beliau diangkat ke terapat
yang paling tinggi, sehingga kami tidak bisa melihatnya lag."
Lalu firnmlfr 

")'at, 
3fi5Y, 61 *i_ 63 "Dan barangsiapa

Al Mawsrdi dtblln An-Mthat ta Al Uym (l/505) dao Ibnu Jauzi dalam ?ad Al
Masir(2ll2Q.
Ibmr Abi Hatim &lam Taftir (31997) dan Ibtu Jauzi dalam hd Al Masir
(ut26).

'.7.

'at.
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yang menaati Allah dan Rasul(Nya)," sampai

"Dan mereka itulah teman." 54e
ayat, fu;

9956. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada .kami dari As-Suddi,
tentang ayat, &,3i ;J ir-iti t eqiu J;:st, 

^\ 
*i- ;i"Dan barangsiapa yang meniati Altah dan Rasii(Nya),

mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang
dianugerahi nikmat oleh Allah," ia berkata, ..Orang-orang

Anshar berkata, 'Wahai Rasulullatr, apabila engkau
dimasukkan Allah ke dalam surga dan berada di tempat yang
paling tinggi, maka kami akan merindukan engkau, maka apa
yang harus kami lakukan?' Allatr lalu menurunkan ayat, Ui
JjlSlt 

^\ 
,V-'Dan barangsiapa yang menaati Allah dan

Rasul(Nya)'."\o

9957. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja,far
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi,
tentang ayat, 3i-1;i3 ii #- i/j 

,,Dan barangsiapa yang
menaati Allah dan Rasul(Nya)," ia berkata,,,para sahabat Nabi
bepkata, 'Kami tahu orang-orang beriman yang mengikuti dan
membenarkan Nabi-Nya mempunyai kelebihan dalam
tingkatan surga, bagaimana kondisi mereka apabila mereka
ingin berkumpul di dalam surga dan saling melihat satu sama
lain?'Allatr lalu menurunkan ayat yang berkenaan dengan hal
tersebut, dikatakan: Orang-orang yang berada di atas, akan
turun ke tempat yang lebih rendatr dari mereka, untuk

Al Mawardi dalam an-Nukat wa Al uyun (l/505) dan Ibnu Athiyah dalatr- Al
Muharrir Al Wajiz (2176).
Ibid.
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berkumpul dan bertemu di dalam taman surg4 lalu mereka

mengingat, memuji atas apa yang telatr diberikan Allah kepada

mereka, orang yang berada diataspun furun, berusatra untuk

mendapatkan apa yang mereka inginkan dan terdorong untuk

mengambilnya, dan mereka bersenang-senang di dalam taman

yang bagus.ssl

9958. [Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha, dari Amir, ia berkata,

"seorang Anshar datang menemui Nabi sambil menangis,

maka Nabi bertanya, 'Hai fulan, apa yang membuatmu

menangis?' Ia menjawab, 'Watlai Nabi Allatr, demi,Dzat yang

tidak ada tuhan selain Diq dan engkau adalah orang yang

paling aku cintai melebihi keluarga dan hartaku, demi Allalt
yang tidalc ada tuhan selain-Nya, dan engkau adalalt orang

yang paling aku cintai dibandingkan diriku sendiri dan

bapaklcu, kami akan teringat padamu, lebih-lebih aku dan

ketuargaku, kegilaan merasuki diriku sampai aku merasakan

sakit yang sangat, lalu aku teringat dengan kematianmu dan

kematianku. Aku tatru aku hanya bisa berkumpul dan bertemu

denganmu di duniq sedangkan engkau akan diangkat ke

tempat yang paling terhorrrat. Aku tatru, jika aku dimasukkan

ke dalam surga maka aku akan berada di bawah tempafrnu'.

Nabi pun tidak berkata apa-apq hilggq turunlah Eyat, #- Ji'*-i4t 1i+1i'e#'fii'6'ir$t'{ qfr JfiS\i iti
6.J; qS@r'i}$li ;fffut'D-an barangsiapa yang

menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama'sama

dengan orang-orang yang dianugerahi nilonat oleh Allah,

yaitu nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati

5sr' Al Mawzrdi daIran An-Nukat wa Al Uytn (11505).
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syahid, dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman
yang s ebaik-bailotya,. " fss2

Mengenai ayat,. jl C MI 3!; ,yang demikian itu
adalah karunia dari Allah. " ia berkata, "orang-orang yang menaati
Allah dan Rasul-Nya akan bersama-sama dengan orang-orang yang
telatr diberi nikmat atas mereka dari para nabi, shiddiqin, syuhada, dan
shalihin.

Mengenai ayat,. $l A Mi ,Karunia dari Allah,,, ia
berkata, "Itulah pemberian dan karunia yffig diberikan Allah kepada
mereka, bukan karena permohonan mereka pada sesuatu yang telatr
ditentukan j auh sebelumnya. "

Jika ada yang berkata, ',Bukanlah ketaatan yang dapat
membawa kita untuk sampai kepada karunia-Nya?,'

Dikatakan, "Di dunia mereka tidak menaati Nabi kecuali atas
karunia yang diberikan kepada mereka, sehingga Allatl memberi
mereka pefunjuk untuk me,naati beliau. Semua itu semata-mata
karunia dari Allah SWT."

Mengenai ayat,( tf ;t\ 6{3 ,Dan Allah cukup
mengetahui," ia berkata, "cukuplah Allah yang telah menciptakan
hamba-Nya ifu mengetatrui perbuatantaatorang yang menaatinya dan
perbuatan -rkriut orang yang melakukannya. Tidak ada seorang pun
yang dapat menyembunyikan sesuatu dari-Nya, karena dia yang
melindungi dan menjaga merek4 hingga mereka semua mendapatkan
balasan kebaikan atas kebaikan yang telatr mereka lakukan, dan
balasan kejatratan atas perbuatan jahat mereka, serta dihapuskan dosa

"'Apu yang tertera di antara tanda ..[],'telah hilang dari manuskrip, dan kami
menemukannya dari naskah manuskrip yang lain. atsar yang diriwayatkan ini
terdapat pada Hannad dalamAz-Zuhd (llllg)
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dan kesalatran dari orang-orang yang Dia kehendaki dari golongan

ahli tauhid."

ooo

(*\;-,rt j+Ll$lL'€)'+lrLriir..'uji(;1i

o Hai oft mg- ofi mg y ar.g bqimart, ber siap - siagalah ltmrru,
ilmmaiulah (ke neihn @enpnan) bul<elompok

kelorqoh atm maiulah bq sarna- sam.a! 
u'

(Qs. An-Nisaa' l41z 7l)

Telwil firman Allah: VIE'€)L itll, ti3t;'u-5\ qU
(+l;6 j *G (Hai orang+rang yang beriman, bersiap-siagalah

kamu, dal majulah \ke medan pertempuranJ berkelompok-

lcelompoh otoa najulah bersana-sama).

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, 'tgt tjt {irG- "Hai

orang-orang yang beriman," adalah yang percaya kepada Allah dan

Rasul-Nya.

'Hl- l5!iL *Boriap-siagalah kamu," anrbillah perisai

dan senjatamu yang dapat melindungimu dari serangan musuh yang

akan kamu hadryi di medan pertenrpuran lili "Maiulah (ke medan

pertempuran)," kepada me."ta ;r(i "Berkclompok-kelompolq." ltu
menryakanbenhrk jarnak dari kata U yangberarti {.,'Jt (golongan).

Maksud perrbicaran tersebut adalatr, "Majulah
hadryitah musuhmu secara bertelompok-kelompok yang

masing mcmegang senj ata."
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Lafazh drit diamUil dari perkat aan Zuhur,

ou a. d\(r ,sru ...1; 1; J, trlii x,
"Merelca tergabung dalam kelompok orang yang mulia. Dalam
keadaan mabuk kami masih bisa mendapatkan apa yang kami

kehendaki." ss3

Mengenai ayx, (,-j-lt$ j "Atau majulah bersama-sama,,,
ia berkata, "Berangkat dan majulah kamu semua bersama Nabimu
untuk berperang melawan mereka."

Penakwilan kami sesuai dengan penafsiran atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9959. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdulrah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, mengenai ayat, 961;i6 ,€)'+ islj- ,,Bersiap-

siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran)
berkel omp ok-kelompok, " ia berkat 4 " B erke I omp ok-kel ompo k
maksudnya peperangan yang_ dilak'kan secara terpisatr-pisatr.
Firman-Nya, q \U j ,Atuu majulah bersama-sama,,
maksudnya kalian semua." 554

9960. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, me,ngenu ayat,9,61l;$8,,Dan majulah

55'' Bait syair terdapat dalam Diwan Zuhair bin Abi salma yangberjudul i,,.r JT plt
;t-r pl, dan melcna lafazh rJr adalah sekelorryok rnanusiz.Lihat Diwan (hal. l l).

554' Ibnu Abi Hatim dalarn Tafsir (3/998) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2n2e).
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(l@ medan pertempuran) berkelompok-kelompok," batrwa

rnaksudnya terpisatr-pisah menj adi kelompok yang sedikit. 5ss

9961. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat, *6\jj!, "Oon

majulah (kc medan pertempuran) berkelompok-kelompok," ia

berkata, "Lafazhcrqdl maksudnya kelompok-kelompok." 556

9962. Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

me,ngabarkan kepada kami dari Al Qatadah, riwayat yang

sama.557

9963. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayt, q$ lbt "Dan majulah (ke medan

pertempuran) berkelompok-kelompok," bahwa maksudnya

adalah golongan dan kelompok. 6.i- 1;A j "Atant majulah

bersama-sama," bersama Nabi SAW.558

9964. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata:

Aku me,ndengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhatrhak berkata tentang ayat,E6 ljlL "Dan majulah (ke

medan pertempuran) berkelompok-lcelompok," bahwa

maksudn),a adalah kelompok yang terpisah-pisatr.sse

ooa

Mujahid dalamTa&ir (hal. 286).
Ibutr Abi l{ali6dalam Tafsir (3/998).
Abu la'frr An.Nahhas dzlam Ma' ani Al Qur' an (A B \.
Ibmt Abi lladm dalam Tafsir (3/999).
Ibnu Abi ltu1ia rlalam Tafsir (3/998).

555.

t56.

557.

5tt.
5',.
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I iy'tt"at'i{ 1 J(, ii;'S;r1 i,y 
-"ryA ;i .f,4'SIj

@'i*#31
uDansesrrnggulnya di antaral<,amu ada orang yorlg sc,ngctt

bqlantbat.lartbat (l<e medm pertenpuran). Mat<a iika
l<frnru ditimp a o,,ib ah ia berl<ata,'ses,ngga l*y a T uhan
tclah mengcuvugeruhlcm nilqwt lnpfu say a l<mena s,,y a

tidflk ilcut b*puang bqsama mffel<fl, .r,

(Qs. An.Nisaa' 141:.72)

Abu Ja,far berkata: Ini merupakan sifat yang telatr
disebutkan Allah untuk oralg-orang munafik, perilaku mereka
terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Ia berkat4 "Lafa?h, fu lV ,Dan 
sesungguhnya di antara

knmu, " yakni orang-orang yang beriman, yaifu termasuk orang-orang
dari golongan kamu, yang memperlihatkan batrwa mereka termasuk
dalam seruan dan agama kamu, padahal ia seorang yang munafik,
memperlambat orang-orang yang hendak taat di antara kamu, dari
berperang melawan musuh kamu apabila kamu maju berperang
melawantnereka.

Mengenai lafazh, '1#l 'Sfr\ t $ 
,,Moko jikn lcamu ditimpa

musibah, " ia berkata, "(Maksudnya adalah) apabila kamu mengalami
kekalahan, atau kamu terbunuh dan terluka akibat musuh.,'

Mengenai tarazh, t:$ W 3ll ilt*,;f -6I J6i"
berkata, "Maksudnya adalah, 'sesungguhnya Tuhan telah
menganugeratrkan nilanat kepadaku karena al<u tidak ikut berperang
bersama mereka. Lalu aku (orang munafik) terluk4 kesakitan, atau
terbunuh. Kemudian berjalan di belakangmu sambil mencela dirimu'.



SsrahAn Nboc'

Itu karena dia termasuk orang yang meragukan janji Allah kepada

ornag-orang mukmin atas apa yang diperoleh dari jalannya @erupa
pahala dan balasan) serta meragukan ancirman-Nya, karena dia tidak

mengharapkan pahala dan tidak takut kepada siksa."

Penalnnrilan kami sesuai dengan penafsiran mufassir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9965. Muhamnad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,nceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi

I"jt dari Mujatrid, tentang ayat, fti.{.7'rg'ti$ ;i -f4$
-4;l. "Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang

sangat berlambat-lambat (kc medan pertempuran). Maka jika
kamu ditimpa musibah," sampai ayat, (rL| # X3 ,1'6
"Maka kclak akan Kami berikan kepadanya pahala yang
besar, " batlwa maksudnya adalah perihal yang terjadi di antara

orang-omng munafik.5o

9966. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
riwayat yang sama.s6l

9967. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Al Qatadatr, te,ntang ayat, 'ti$j ;l Ktr'\fi
"Dan sesunguhnya di antara kamu ada orang yang sangat
berlambat-lambat (ke medan pertempuran), " unhrk berjihad

Mujahid dalsm ta&ir (hal. 286).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (31999) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muharir Al
Wajiz (21t7).

560

ror.



TafsirAh:Ihafui

dan berperan g a!/a1-Allah. '&';tt'6 ii 36'^i;;**'dl'oy
l:ri W 3i i iy*Uot" jitra kamu ditimpa musibah ia

b erkat a,'Sesungguhnya Tuhan t elah menganugerahkan ni kmat
kepada saya Karena saya tidak ihtt berperang bersama
mereka, " adalah perkataan dusta.s62

9968. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, (Maksudnya
adalah) orang-orang munafik yang memperlambat orang
muslimtntuk berperang di jalan Allah. Firman Allah, iry"-^:";K;ttf KAti "l,tot*iiko kamu ditimpa musibah," maksudnya
membunuh musuh kaum muslim. 31 ) iy'l|'if '6'Si t iy fri36
t'rr* W'4 W "fa berkata, 'sesungguhn.rya Tuhan telah

menganugerahlcan nilonat lcepada saya karena saya tidak ilan
berperang bersama mereka'," adalah perkataan yang
menyatakan kegembiraan di atas penderitaan orang lain.s63

9969. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata
tentang ayat, 

t-r$rj'f&i 
o$ "liko lcnmu ditimpa musibah,"

ia berkata, "(Maksudnya) mengalami kekalah*.rr564

Dimasukkan huruf lam pada lafazh rJ a* diberi harakat

fathah, karena huruf lam yang masuk itu menjadi taubid
(empasis) untuk khabarbersama lafazh rl!, seperti,""p"n, L1

Ui$'oJ sllt J "sesungguhnya di ru;ah ada orang yang
memuliakanmu." Sedangkan huruf lam kedta yang masuk
padalafazh'tiq{dimasukkkankare,namenjadi jawabsumpah,

562.

563.

56,1.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/999).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/999) dan Ibnu Athiyah dalant Al Muharrir Al
Wajiz (2t78).
Lihat Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21106).
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seakan-akan maknanya menjadi,g,:lili lti 'e i?, 6 '& ol,
"Watrai kaum, demi Allah, sesungguhnya di antara kalian ada

orang yang memperlambat."565

ooo

i:";;.i,$:r,& IK { K'6 ;: ;i,r6 \-rt # Ai
@r,b; g;tj:ft#f^{dgr;

"Dan snngguh iiko t<dnw beroleh l,arunia (l<emenangan)

dsri AJlah, tenhilah dia mengatal<mt seolah-olehbefuin
penah ada hbuflgarJ kdsih sdyarrg cmtara lcanru" dengan

ilia,'Wahd kiranya sdyd adabqsanw.sorln{t mqelra, tenht
say a mendapat l<enmansan. y arrg besar (pula)' ."

(Qs. An-Nisaa' l4l:73)

Takwir rirman Arah: 5 fr{ "j;i: ;iti'ive:d,# ii;(.D'. g;, 331 #l^{6at_-{:"*?4.i:&.',K i;;"
sungguh jika kamu beroleh karunia [kemenanganJ dari Allah,
tentulah dia mengatakan seolah-oleh belum pernah ada hubungan

kasih sayang antsra hanu dengan dia, 'lVahai kiranya saya ada

bersama-sama mereka, tentu squ mendapal kemenangan yarrg

besar [pulaJ'.')

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, iili U !-fo #:Jt "{S"Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah,"
adalah, "Srurgguh, jika Allah memberikan kemenangan kepada kamu,

lalu mendap1k* harta rampasan dari musuhmu." '{;dj "Tentulah

s5' Al Farra mc,qrebutkan delrgan lafazhya Qalgtrln ll[4'sni Al Qur'an Qn7r.
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dia mengatakan." Ini merupakan usaha orang munafik yang ada
bersamamu untuk lnemperlambat gerak kaum muslim yang be{ihad di
jaran Auah, 358 #iK4r-4J"1 |i.{j .&"K { k
"seolah-oleh belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu
dengan dia, 'wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu
saya mendapat'," \arta rampasan yang srlma dengan yang mereka
dapatkan. q*(jjb "K"*enangan yang besar (pula)."

Ini adalah informasi yang telah disebutkan Allah mengenai
orang-orang munafik, bahwa kedatangan mereka dimedan
pertempuran bersama kaum muslim adalah kedatangan untuk meminta
harta rampasan perang. Apabila mereka terbelakang dalam mengikuti
peperangan, maka itu disebabkan adanya keraguan di dalam hati
mereka, datang dengan tidak mengharapkan pahala, dan tidak takut
kepada siksaan yang akan menimpanya jika ia terbelakang dan
menunda-nunda peperangan.

Al Qatadah dan Ibnu Juraij berkata, "perkataan orang-orang
munafik saat kamu muslim mendapatkan kemenangan adalah,
'Sekiranya saya ada bersama-sama mereka'. Mereka dengki dengan
kemenangan yang diperoleh kaum muslim.

9970. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari Al Qatadatr, tentans avat, \-ii Kfr;i;
,iu # g,*_",,,11i{3 .# K I r6'-"j j3- ili
l7-#e tj, "Dan sungguh jika kamu beroleh karunia

(lremenangan) dari Allah, tentulah dia mengatarran seolah-
oleh belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu
dengan dia, 'Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka,
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tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)'," ia

berkata, "(Maksudnya itu adalatr) perkataan orang dengki." s66

9971. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, '523*t # "{;
i7( "Don sungguh jika kamu beroleh kantnia (ttemenangan)

dari Allah", ia berkata, "Kaum muslim mengalahkan musuh

mereka, lalu mendapatkan harta rampasan peran g, O;4
"Tentulah dia mengata*a," (. #1 gtr|;E # 3Kd4I'-
"Wahai kiranya saya ada bersama-sama tnereka, tentu saya

mendapat lcemenangan yang besar (pula)." Itu adalatt

perkataan orang dengki.567

ooo

,r;+$\ q\i,,Es 6rfr i*ir ri,t,W o
W 6 x?r,7;3,1$'_ 5 Sr3; n't,W c #_ J't

"Kareno ifu h.endakloh orang.otdrrg yarJg merrul<m
l<chirlupon ihmia ilerryan l,chidupan aldfuu bupuang di
ialnrJ Nlah. Barongsiapd ydngbupuang ili ialart y',J;lah,

lalu gugur atfii nemper:oleh lcmmaflgan Mallc kelak orl<sr.

l<iortrJi Ml@rr l<epad$uy o pahalo y frig besar."

(Qs. An,Nisaa' l{lz 741

566.

s7.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1000) dan lbnu Athiyah dalam Al Muhanir Al
wajiz(2178).
Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir Al Wajiz (2/78).

-

ltu
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rakwil firman Attth: 6tA |1g--tii Al J$" A ji4r
4$3#,;$5 ig; rrtt +$ i. ir$- fi,;13iclr:9,,
W trJ (Karena itu hendahlah orangerarrg yang menukar
kehidupan dunia dengan hehidupan ahhirat berperang di jalan
Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Alloh, lalu gugur atau
memperoleh kemenangan maka helak oht, Kami berikan
kepadanya pahala yang besar)

Abu Jarfar berkata: Ini adalatr anjuran dari Allah kepada
kaum mukmin untuk berjihad melawan musuhny4 yaitu orang-orang
kafir, sekalipun dalam peperangan itu akan mendapatkan kemenangan
atau kekalatran, serta kondisi orang-orang munafik yang menganggap
remeh orang-orang yang berperang berjihad melawan kaum musyrik.
Ia berharap pada jihad mereka [musuh Allah dan musuh mereka
mendapatkan kemenangan atau kekalatraq kare,na mereka berjihad di
dalamnya].568 Menang atau kalah, kedudukan omng mukmin di sisi
A-!lut, teramat tinggr. Allah berfirman kepada mereka, # 0 j*41
iifi"Berp"rang di jalan Allah."

Maksudnya adalah pada agama Allah dan memohon doa
kepada-Nya. lermarsuk juga hal-hal yang berke,naan_dengan perkara
orans kafia i;5\ C:lti l#fi 6rA 'u.i1\,,orang-orang
yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat," yakni
orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan patrala akhirat;
dan apa yang dijanjikan kepada orang-orang )ang taat di dalamnya.
Mereka menjual kehidupan dunia dengan akhirat dan membelanjakan
harta dalam mencari keridhaan Allah. seperti jihadnya orang-orang
yang telatr diperintatrkan untuk berjihad melawan musuhnya sendiri
dan musuh agamanya, mengorbankan jiwa raga untuk hal tersebut.

*' Ap" yang t€rtera di antara tanda '[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami
menem*annl"a dari naskah manuskip yang lain.
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Allah memberitahukan kepada orang-orang munafik tentang hal-hal

yang akan diperoleh mereka apabila melakukan perbuatan tersebut.

w; 6 ii'3;:r,1{;5 s,/; $t ,# c #_ J3
"Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau

memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya

pahala yang besar."

Barangsiapa berperang untuk menegakkan agama dan

meninggikan kalimat Allah di atas kalimat musuh, S;tS "Lalu

gugur, " di medan bertempuran melawan musuh Allah atau

mendapatkan kemenangan, maka kelak ia akan memperoleh

keberuntungan, karen4 W H ii' 3';.:l "Maka kelalg akan Kami
berilran lcepadanya pahala yang besar." Maksudnya di akhirat Allatl
akan memberikan patrala dan ganjaran yang besar, dan tidak ada

seorang harnba pttn yang mengetahui kadar besamya.

Makna yang biasa digunakan adalatr s-.r3, sedangkan dalam

perkataan orang-orang Arab biasa digunakan c.rr Cukup sampai di
sini pembahasan me,ngenai hal itu.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9972. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayaf Qlai',#J\ 6t$'b+51ri'l JE,OJ;fr$
,;r$t "Karena itu hendaHah orang-ora"iyq"s menukar

kehidupan dunia dengan kehidupan aHtirat, berperang di
jalan Allah," ia berkata, "Morjual kehidupan akhirat dengan

kehidupan dunia mereka."56e

$e' Ibnu Abi Hatim dalam taftir (3/1001).
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9973. Yunus menc€ritalon kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada kami, ia bertata: Ibnu Zaid berkata
tentang ayat, ,?.$\ QlAi iEJi 6rA ,Menufur

lrehidupan dunia dengan kehidupan akhirat," bahwa lafazh
.r4 artinya "menjual" atau "mengambil-. Hanya orang bodoh
yang menjual kehidupan dunia de,ngan akhirat.sTo

ooo

6 sa 6 sqi irjjL* irqtlT$ 6J;4'uJi o,nj|D

@t6; 1r.j,or1,F+t gjgln
"Mengapal<a{rru ddak nvlubupuutg di ialorr y'.Jltah dflrl

funenfullr) or drrg. or @tg y drJg le,n.ah fuik laki-laki, w anita.
warita mmgtn ortork-anak yolttg sefirutmyobuiloa, ,ya

TulwrrloanJi,l<elu4rl<fi rlahl<mriilarircgaiini(Makl<ah)
yarJg ilwlirrn eeililfuf$ula ilanberrlahl<rmli pelin/nmg dari

sisi Karnz, ilfrrJDr-rilahl<firJi penolong dcri sisi Kcrnnr."
(Qs. An,Nisaa' l4k 751

*'^W#affi'#rffi#M:;
berperang di jalan Allah dan [membehJ orang<rong yang lemoh
boih loH-loH, wanilo-wanita moapun anakqto* yang
berdoa, 'Yo Tahan karill" hcluarkanlah *arr.t dott

semuonya

negeri ini

570 Lihat Al Mawardi drlt,-t An-Nukat wa Al uw, Ols(x.,)dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil @lW}

A&t1i,ii6 i't W O {,}*r { .K yi
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[MahkahJ yang zhalim pendudaknya dan berilah kami pelindung
dari sisi Kontu, dan berilah kani penolong dari sisi Kamu'.)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah, "Hai orang-orang

mukmin, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allatr dan

membela orang-orang yang lemah?"

Ia berkata, "Orang-orang lemah yang ada di antara kamu, baik
laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Sedangkan laki-laki telah

masuk Islam dan masih berada di Makkah. Kabilatr mereka telalr

menguasai diri mereka dengan paksa, menyakiti dan memberikan
siksaan kepada mereka agar dapat memusnahk* "g"-" mereka.

Allah lalu menganjurkan kepada orang-orang mukmin untuk
menyelamatkan mereka dari tangan-tangan orang-orang kafir yang

telatr menguasai diri mereka."

Mengapa kamu tidak berperang drjalan Allah dan membela

orang-orang lemah yang telah masuk ke dalam agamamu, yang telah

direndahkan serta dihina oleh orang-orang kafir yang sedang

menyebarkan angkara-murka dan mernalingkanmu dari agamamu?

Lafazh OtJil adalatr bent-uk jarnak dari J;, yang artinya
mereka adalatr anak-anak kecil. )6i ,;5t $ rg.iiV: SJS-'ujt
(l)fr "Yong semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami
dari negeri ini (Malirah) yang zhalim penduduknya'."

Maksudnya adalalt mereka adalah orang-orang yang lemah,

baik lald-laki, perempuan, maupun anak-anak kecil. Mereka berdoa

kepada Tuhan agar diselamatkan dari fitnatt kaum musyirik yang telatr

melematrkan mereka" "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari
negeri ini (Makkah) yang zhalim penduduknya 

-bangsa 
Arab

menamai semua kota dengan dssa-." Maksudnya adalatr penduduk

yang telah menzhalimi diri mereka.
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Pada pembahasan ini ahli tafsir menakwilkannya dengan
"Makkah" dan menyifati penduduknya yang zhalim, karena itu
memang sudah menjadi sifat penduduknya, serta dikembalikan
dhamir ha dm alifkqadakata al qaryah.

Begitu juga perbuatan orang Arab apabila didahului dengan
sifat rsizn, yang ada 'aid isim sebelumnya, maka i'rab-nya mengikut
i'rab isim yang sebelumnya, seakan-akan disifatkan unfuknya. Suatu
kaum berkata, "Aku-berjglan dengan seorang laki-laki terhormat, yaitu
bapalanya." $; 6Ai u6,b.t "Dan berilah kami pelindung dari sisi
Kamu," maksudnya adalatr, dalam doa mereka berkata, "Berilah kami
pelindung dari sisi Engkau. Berikanlatr perlindungan yang cukup
kepada kami yang sedang tertimpabencana dari orang-orang kafir.

Lafazh W Staj in 6 J4; "Dan berilah trami penolong
dari sisi Kamu," maksudnya, orang-onmg yang tertindas berkata
dalam doa mereka, "Berilah kami penolong dari sisi Engkau,
penolong yang dapat menolong kami dari penduduk zhalim desa ini
yang telah menzhalimi diri kami. Mereka memalingkan kami dari
jalan Engkau, hingga akhirnya kami memperoleh kemenangan atas

mereka dan dapat meninggikan agama Engkau."

Penalorilan kami ini berdasarkan penafsiran mufassir tentang
ayat tersebut.

Mereka yaog berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9974. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,lrceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi

I?iih, agrli tvtujanid, tentang-B- #-t ^t," !4-l:-. ltJt g
6I ltrr #t,$,s. i\ U: SJS-'ujt o$jti "B aik taki-
laki, wanita-wanita mouryn anak-anak yang semuanya
berdoa, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini
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(Maklcah) yang zhalim penduduknya'," ia berkata,

"Diperintatrkan kepada orang-orang mukmin yang berada di
Madinah unfuk berperang, agar dapat menyelamatkan orang-

orang mukmin yang masih berada di Makkah."57l

9975. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahifl,
tentang firman Allah, cn)(t $$tj )C)i g itlli,lii(:
"Orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita
maupun anak-anak," bahwa maksudnya adalatr anak-anak

kecil.

Firman-Nya, (1i1 )6i ;iiit * , s.r1t3 6];i-'uj
"Yang sernuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami
dari negeri ini (Makkah) yang zhalim pendudulotya',"

maksudnya adalatr Makkah, diperintahkan kepada orang-orang

mukmin di Madinah untuk berperang Lgar dapat

menyelamatkan orang-orang mukmin yang lemah, yanE masih

berada di Makkah.s72

9976. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang qyat, aC.Sl giil,;;U$ j'l Ji ,t itjgd..i -K V;
6.1 SFi -ffi ,* irqj:G:,'6Ji; dj{E$Jt, [4tj
"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan
(membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-
wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan

kami, kcluarkanlah kami dari neg*i ini (Malclwh) yang zhalim

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3ll00l2l3) dan Al Mauardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyn(11506').
Ibid.

57t.

572.
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pendu&rlotya'," ia b€rtat4 'Maksudn5ra adalab Mengapa

kamu tidak berperang di jalan Allah den membela orang-orang

yang lematr ? I-atazh al qaryah artinya h[al*a1l"573

9977. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada lmmi, ia bertata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dad Utman bin Athq dari

bapalarya" dari lbnu Abba$ tentangfirman Allah, { .K YS
'aj;"d*ift itl W O {t;t 1J "Mengapa kamu tidak mau

berperang di jalan Allal, fun (membela) orang-orang yang
lemah, " ia berkata, (Maksudnya) dalam me,mbela omng-orang

yang lemah."s7a

9978. Al Qasim mga66r'itaken kepada kmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia be,rkata: Abdullah bin Katsir
mengabartan kepadakq ia mende,ngar Muhammad bin
Muslim bin Syihab b€*ata tentang firman AllalL '1 .K Yi
$)(, 5413 4tll 3rairt7il.i(t i( W OI,JS "Mengapaci)Y, fii; ar)\c4'

lramu tidak mau di jalan Allah dan (membela)

orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun

anak-anak," ia berkala, "(Maksudnya "dalatr) di jalan Allah
dan membela orang{rang yang le,mah.'r75

gg7g. Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabartan kepada larni dari Al I{asan drn Al Qatada}r,
tentang a1,at, 6;[ )gi friil i5 u t?.;1 "Ketuarkantah

lrami dari negeri ini (Mal*ah) 1wry zlulim pendudubtya,"
keduanya Hata, *Sorag laki-laki telah keluar dari tempat

llt tU* Abi Hatimdalern treir(3/1002).
"t' Ibnu lavi dat*n ?zd Al Uast (21132).
s7'' Al qlreubi d^lan- ll Jmf fi Aihhon Al Qw'or (J,lTD).
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yang zhalim menuju tempat yang baik, dan di tengah
perjalanan kernatian datang menjernputnya, namun di dalam
hatinya telah terpatri dengan desa yang baik, namun
kematianlatr yang ia dapat, bukan tempat yang baik. Lalu
terjadilatr perselisihan antara Malaikat Rahmah dengan

Malaikat Siksa. Kedua malaikat tersebut akhirnya
diperintatrkan untuk mengukur jarak antara desa (yang baik
dan yang buruk) dengan tempat orang tersebut meninggal.
Ternyata tempat orang tersebut meninggal lebih dekat dengan

desa yang baik, yaitu jarak satu langkah. Malaikat rahmat lalu
berkatq 'Allah telah mendekatkan tubuh orang. ini dengan

tempat (desa) yang baik, maka Malaikat Rahmahlatr yang
berhak mencabut roh orang itu'."576

9980. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

me'nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbaq,tentang firman-Nya,
g'ilt N4V 4tSl3r.iitTiJ.iij "orong-orans yans temah
baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak," bahwa
mereka adalatr orang-orang muslim yang masih berada di
Makkah, yang tidak dapat keluar untuk hijrah. Allah pun
memberikan amplnm kepada mereka. Ayat, ,)\ Ugjitl:
6 S$i {r}il "yo Tuhan kami, keluarkanlah kami dari
negeri ini (Mak*ah) yang zhalim pendudulorya, " maksudnya
adalah Mal&ah.577

9981. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

l]f nrru.tUi Hatim dalam taftir (3/1003).
57' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir'(3lloo'il}) dan Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al

Wn(tts06).
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tentang firman Altah, i*i{$t; itl Ji A 6JS * .K YS

)Bi ii$,:,s,s.,1 W'"J;i-'ujft:nlt j$V )tJi g
l$d"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Atlah dan
(membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-
wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ,ya Tuhan
lrami, lreluarkanlah kami dari negeri ini (Mafiirah) yang zhalim
penduduknya'," ia berkat4 "Maksudnya adalalU 'Mengapa
kamu tidak berperang untuk menrbela mereka yang lemah dan
miskin, orang-orang yang memohon kepada Allah agar
dikelurkan dari desa yang penduduknya zhalim, lantaran
mereka tidak merniliki kekuatan? Mengapa kamu tidak
berperang, sampai Allah menundulkan mereka dan agama
mereka?' Desa yang penduduknya zhalim itu adalah
Malftah.-578

ooo

Hhst Al Baghawi drJlrmr Ma'alirn At-Taruil (2108) dan Ibru lan;gi dalam?td
Al Masir (21132).
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W Ai,jfi WA$it irt,* c'bjg-tltr:'u.$i

@ 6=/;'bg ;c;\i K i'tW( i$j rj;i Ejfii
"Orang.srarlg ydr.gberimanberpermrg di jalan Allah, dan

or(mg.orcmg yang llolfi, betpermtg di jalan thaghut, sebab iat,
p er artgilah l<nw an.l<aw an sy etart iht, l<m ena s e surJggutmy a

tipu.daya syetan itu adoldhlemah."

(Qs An,Nisaa' l4lz 76)

(* I?:Hi ^"" ^"' w "il# #rl,#:i: -:a
(Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-
orang yang kaJir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah
kawan-kawan syetan itu, karena sesungguhnya tipu-daya syetan itu
adalah lemah)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah orang-orang yang
percaya kepada Allah dan Rasul-Nya serta yakin dengan apa yang
telah dijanjikan-Nya kepada orang beriman.

Mengenai firman-Nya, 11 ,* Oi,M"Berperang di jalan
Allah, " ia berkata, "Dalam menaati perinta Allah serta ajaran agama
dan syariat-Nya yang telah disyariatkan kepada harrba-Nya."

Mengenai firman-Nya, 9,j6l F A i,M W A$i;
"Orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut," ia berkat4
"Orang-orang yang telah mengingkari keesaan Allah dan
mendustakan Rasul serta apa yang dibawa oleh Rasul kepada mereka
dari sisi Tuhan mereka.
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Firman-Ny4 ,;,,j"fi1 W A i;L$. "Berperang di jalan
thaghut," maksudnya adalatr menaati perintatr syetan, jalan, serta

ajaran-ajarannya yang telah disyariatkan kepada pemimpin-pemimpin

kaum kafir.

Allah telatr berfirman menguatkan tekad orang-orang mukmin
dari sahabat-sahabat Nabi, serta melematrkan musuh-musuhnya dan

musuh aggo1;Nya dari kalangan orang-orang yang menye-kytuka1

diri-Nya, fJ*i " Perangilah, " hui orang-orang berimandliS i i,q:S
"Kawan-kawan syetan itu." Maksudnya adalah orang-orang yang

berpaling dan me,naati perintatr syetan serta menjadi penolong syetan.

W Itg d|#li tS 'St "Karena sesungguhnya tipu-daya
syetan in adalah lemah," maksudnya adalalL dengan tipu-dayanya,
sekutu-sekutu orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasul-Nya
hampir me,mperdayai orang-orang mulxnin.

Ia berkata, 'Tanganlatr kamu takut kepada sekutu-sekutu

syetan, kare,na sekuhr dan pe,lrolong syetan itu lemah."

Allah menjelasakan sifat pertolongan syetan itu dengan sifat
yang lerna[ kare,na peperangan mereka tidak mengharapkan pahala,

dan ketidakikutsertaan mereka dalam berperang bukan karena takut
siks4 justru mereka ikut berperang karena iri hati dan dengki terhadap

omng-orang mukmin yang telatr diberikan karunia oleh Allah.
Se,me,ntara ittr, orang mulsnin ikut berperang karena mengharapkan

imbalan yang besar dari sisi Allah dan takut dengan ancilman Allatl
yang akan datang menimpanya bila tidak ikut berperang. Jika seorang

mukmin te,lbrmuh, maka ia akan mendapatkan patrala dari sisi Allah.
Sedangkan jika ia selamat maka ia akan memperoleh kemenangan

dan harta yangbanyak.

ooo
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((, ;,fji i3,G'|it:A\ l#Y & S'CK'{ jr- ujfiLful
"'i#'fr i ;;t i6 A61'rH'#b; $y3{+i fuA; *8

"Tidakl<ahl<*,"*uperhatil<mrofi mg-or(mgyangdikatal<arr
lnpada merelra, 'Talwrilah tangamrut (dflri berperang),
diril<sriah sembalryang dm twwil<milah zaltat', setelah

diw aiiblcmt kep ada mer ela b etp er ang, tib a. tib a geb agian
dmi tnerel,,a (golongan rnmafik) talcutlnpda marutsia

Qrnsuh), seperti talcuary a lnpada Allah, bahl<m lebih
sangat dmi iu tal<utnya. Mqelcaberl<ata, 'Ya Tuhartl<,qrni,

mengap a Karw w ajiblcmt bup u ang lnp ada Kami?
Mengap a fidak Kamu tongguhknn (l,cw ajib m b erp er ang)

lnpad" lrcorrni samp ai lnp ada beber ap a w aku lagi?'
Katalcariah,'Kesenmtgan, di dwia inihmrya sebentar dan

akhir at iu lebih b aik unl;,,tk or ang. or dng y ang b ertakw a,
dorl l<nnw fidnk al,ar. dianiaya sedikit W'."

(Qs. An,Nisaa' f{lz 77)

- Takwil lirman Anah: 'ti,3t1lr5\,3ii'C*'l ji r$i $ ill"'i',,iA\li,t't*L?,l,6to;i'A5i$Lf'6t!;#;alil{;,Sii(l?:,

ri ,f' dL$$ni'J6$iq" cK ig;W rna"hkah kamu
perhaikan otang4rrang yang dihatakan hepada mereha, "Tahanlah
tanganmu [dari berperangJ, Dirikanlah sembahyang dan
tunaikanlah zahatr' setelah diwajibkan hepada mereka berperang,

tibs-tiba sebagian dari mereha [golongan manatik] tahut hepada

manusia [musuhJ, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih

{i6fi-1 i J6ili q; :;K')gj iJ6;

'oAii$r6iA;tt;Sf(rU

I./1

7rbl
D*"r

VhiE'3
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sangat dari itu takutnya. Mereha berkata, "Ya Tuhan kami,

,nengapa Kamu wajibkan berperang hepada Kami? Mengapa tidak
Kamu tangguhkan [kavajiban berperangJ kepada kami sampai

kepada beberapa wahu lagt?")

Abu Jarfar berkata: Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan

kepada sahabat-sahabat Rasul yang telah beriman dan percaya

terhadapnya. Diturunkan ayat ini sebelum diwajibkan jihad atas

mereka, sedangkan shalat dan zakat sudatr diwajibkan. Mereka

memohon kepada Allah supaya diwajibkan perang kepada mereka,

namun tatkala turun perintah kewajiban untuk berperang, mereka

merasa berat dan kesulitan atas perintatr tersebut.

Ayat, '&STiKi ii.tji';l j$ "rraakkah tramu perhatitran

orang-orang yang dikatakan kepada merelca, 'Tahanlah tanganmu

(dari berperang)'," maksudnya adalah, 'TIai Muhammad, tidakkatr

engkau perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka dari

satrabat-satrabatnu, ketika mereka meminta dirimu untuk memohon

kepada Tuhanmu agar diwajibkan perang atas mereka,

&S f,K "Tohonlah tanganmu (dari berperang)." Mereka
menjauhkan diri dari berperang dan mernerangi orang-orang musyrik

'rfi\ WY "Dirilcanlah sembahyang" maksudnya laksanakanlah

shalat, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allatr terhadap kamu

dengan segala hukumnya ig'1113(t "Dan tunaitrantah zakat," yaitu

berikanlah zakat kepada ahlinya dari harta yang telah diberikan Allah,
sebagai perrbersihan untuk badan dan hartamu.

Namun mereka justru membe,lrci perintah tersebut, menahan

tangan dari mernerangi orang-orang musyrik, dan merasa keberatan

untuk melalcukan hal tersebut.
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Mengenai ayat, JWI W4j".ft e-#+f(fr "Srt"loh diwajibtran kepada
merelra berperang," ia berkata, "Ketika diwajibkan berperarrg." $j

f ..

cri til

fr'# "Tiba-tiba sebagian dari merelca (golongan munafik)," yikni
,.1 . ol o.

sekelompok dari mereka, ;pUI tH "Talant kepada manusia
(musuh)," untuk berperang melawan musuh ;tfr |iii? "seperti
talrutnya kepada Allah," maksudnya sama. [seperti takutnya mereka
kepada Allahl.sTe

'13L 'fi\ j "Bohl*n lebih sangat dari itu tahttnya,". atau

sangat takut, lJEi "u"r"ta berkata," lEiW:rS t "Mengapa

Kamu wajibkan berperang kepada Kami? " maksudnya. mengapa
diwajibkan perang kepada mereka? Itu disebabkan ketergantungan
mereka kepada duniq tidak rela meninggalkan kemewahan dan segala
yang ada di dalamnya, lebih memilih dunia dan segala kerendahannya,
tidak suka bertemu de,ngan musuh, serta merasa berat untuk pergi
berperang dan melawan musuh mereka.

Lafazh -6#, .1r, "Mengapa tidak Kamu tangguhkan
(kewajiban berperang) kepada kami," menyampaikan berita tentang
mereka. Mereka berkata, "Mengapa tidak Engkau tangguhkan kami d!
?i ,ti "sampai kepada beberapa waldu lagi?".yakni sampai
kematian mendatangi mereka yang sedang berada di atas pembaringan
atau di rumatr mereka.

Penjelasan kami tentang ayat ini sesuai dengan penafsiran atrli
tafsir. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

9982. Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Syaqiq menceritakan
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Al
Husain bin Waqi mengabarkan kepada kami dari Amr bin
Dinar, dari llaimah, dari Ibnu Abbas, batrwa Abdurratrman bin

to' Ap" ),ang tertera di antara tanda 'U' telah hilang dari rnanuship, dan kami
rrcnerukanrya dari naskah manuskrip yang lain
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Auf dan temannya datang kepada Nabi SAW, lalu berkata,
"Ketika kami masih mer$adi orang-orang musyrik, keadaan

kami terhormat, sedangkan sekarang tatkala kami telatr
beriman, kami justnr menjadi hina!" Nabi SAW lalu bersabda,

tid fr lr.-'rl jt,
"sesungguhnya aka telah diperintahkan kepada manusia
dengan sifat pemaaf,, maka janganlah kalian saling
berperang."

Ketika Allah memindalrkan Nabi ke Madinatr, barulah turun
perintah untuk berperang, akan^ tetapi mereka enggan, maka
Allah menunrnkan ,y^t, fiiT;Ki ji.t -5f;4 ;77 ,,nao*run

lramu perhatilwn orang-orang yang dikatakan kepada mereka,

' Tahanlah t anganmu (dari berperang)' ."580

9983. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadalfu dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman Allah,
'&-S'tKi ir-u-$$tifi "rraok*ah tramu perhatikan orans-
orang yang dilcatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu
(dari berperang)'," bahwa maksudnya adalah dari manusia.
Firman-Nya,'# iij fiy36$i ii6 Ag 6,, Setetah diwaj ibtran

k podo mereka berp*ang, t{ba+iba sebagian dari mereka
(golongan munafik)," . ditunrnkan kepada satrabat-sahabat

Rasulullah SAW.

Ibng lg9aij b*Zg:ygg.nrnan-Nyq W qK {i;$65
Vi,F 6ff \ni J(!$i "Mereka berkata, 'Ya Tuhan trami,

mengapa Kamu wajibkan berperang kcpada Kami? Mengapa

se' An-Nasa'i dalam Jihad (3086), Al llakim dalarr- Al Mustadrak (2166), dan Al
Baihaqi dalam ls-Snn an (9 I I l\.
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tidak Kamu tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami

sampai kepada beberapa waldu lagi'?u ia berkata, "Sampai

kami mati, dan itu adalah waktu yang dekat."ssl

9984. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari e] Qapaal, tentang firman-Ny^, ,j\Jyif
',fi\ l;.+Y ,&-;;l tK d S*. "irao*ruh tumu perhatikan

orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah
tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang'. "

Ia lalu membaca sampai nrman-Nva itj ,f,{y "Sampai

lr,epada beberapa waHu lagi?'lalu berkata" "Orang-orang dari
kalangan sahabat Rasulullah SAW pada waktu itr'r masih

berada di Makkah, sebelum hijrah, maka mereka bersegera

untuk berperang. Mereka berkata kepada Nabi SAW,

'Perintahkanlatr kalrd untuk memerangi orang-orang musyrik
Makkah'. Namun Nabi melarang hal itu dan bersabda, 'Alat

tidak diperintahkan dengan hal itu'. Pada saat Nabi hijratr,

barulah diperintahkan untuk berperang, akan tetapi orang-

orang tidak menyukai hal tersebut, dan mereka melakukan apa

yang kamg. dg.gq, maka Allatr-berfirman, U ,idi * S
$,j5Ali$tJfi,tia'A'Gl'6"Katatranilh','K"rrnirgon
di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk
orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya
sedikit puyt."s82

9985. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

5tr' 16oo Abi Hatim dalam tafsir (3/1005) dan Al Mawardi dalerm An-Nukat wa Al
Uyun (11507).

st2' lbid.



TahirAtJn.Xluturi

tentang ayat, l!Y:rit"3\i lrll! ,&S'C*d k-t-fi $i l1
',f11 "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang
dilratalcan kepada merelw, 'Tahanlah tanganmu (dari
berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zaknt', "
ia berkata, "Mereka adalah kaum yang telah masuk Islam.

Sebelum diwajibkan berperang, kewajiban mereka hanya

mengerjakan shalat dan membayar zakat. Lalu mereka

memohorl k-epada Allah untuk diwajibkan berperang. Namun,
'^3L 3;\ i i;\l# e6tl& # b;'+ Jqf ii6 $ 6
'Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba
sebagian dari mereka (golongan munafik) talat kepada

manusia (musuh), seperti talrutnya kepada Allah, bahkan lebih
sangat dari itu tahrtnya)'Sampai ayat, fi ft {y'sampai
kepada beberapa waldu lagi?'Maksudhya yaitu kematian.

A[ah raru berfirm*, 6i er ,+.s:r, M €di E O
'Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan

alrhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertabya."SEi

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini dan sesudatrnya

diturunkan kepada orang Yahudi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9986. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Naiih. dari Muiahid-
tentang ayat, ",!tj;!i l;$-t -&-i) 

CK i 
":ti- 

i-fi J;'j 11
"Tidaklrah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan
lrepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang),

5t3' lbid.
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dirikantah sembahyang1" hingga firman-Nyu, '#;,A\ )t *'l
d+ {f 'Tentulah lamu mengihtt syetan, kecuali sebagian

kccil saja (diantaramu)," bahwa maksudnya adalah yang

t€rjadi di antarakaum Yahudi.s8a

9987. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Afhku me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 6l
'#b;r{Jr$f i*A;t "setetah diwaiibkan kepada mereka

berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan

munafik)," sampai ayat, i6'$\ W 6K ) "Mengapa Kamu

wajibtran berperang kepada Kami? ':Allah melarang umat ini

untuk melalnrkan perbuatan yang seperti mereka lakukan.s8s

Takwil rirman Auah: $ t;iti A';i 2;#(tU 
$:"ri {,5

tS S;Jii (Kotatunlah, "Kesenangai dt Aunia ini hanya sebintar

dan akhird ita lcbih baik untuk orang'orang yang bertakwa" dan

hamu tido* ahu dianiaya sedihit pun.')

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh, A (Ai '{ $
"Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sebentar'," adalah,

'TIai Muhamma( katakanlah kepada kaum yang berkatL l;K )gi
nj $ {t1ui\ni J6$1($'Ya ruhan trami, mengapa Kamu

i,iiiff"" Ourprorg kqada Kami? Mengapa tidak Kamu tangguhkan

(kawajibut berperang) lcepada kami sampai kcpada beberapa waldu

lagi?'bahwa kehidgpan dan kesenangan di dunia hanya sebentar,

Ibnu Abi Hstim dalam tafsir (3/1003), Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uytn
(l I sfil), dm Ibmr Jauzi dalam tud Al Masir (21 13 4).
Ibmr Abi lhtim dalam tafsir (3/1006) dan Ibnu Jar.rzi dalam kd Al Masir
(ut34).

5tl.

5t5.
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karena dunia pasti binasa dan segala yang ada di dalamnya pasti

sirna." Sedangkan';"';;.1'(t "Akhirat itu lebih baik." Maksudnya
adalah, kesenangan akhirat pasti lebih baik, karena akhirat kekal dan

kesenangannya abadi.

Hanya saja, Tu';;."{(, "Akhirat itu lebih baik" maksud
pembicaraan tersebut seperti apa yang telatr kami terangkan bahwa
yang dimaksud adalah kesenangan akhirat, agar menunjukkan
penyebutan akhirat yang telah disebutkan sesuai dengan makna yang

dimaksud#( # "untuk orang-orang yang bertala,ya" yakni: bagi

orang-orang yang bertaqwa kepada Allah dengan melaksanakan

kewajiban-Nya dan menjauhkan maksiat-Nya, menaati segala apa

yang diperintahkan.

j,=*'itliili "Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun,"
maksudnya adalah, Allah tidak akan mengurangi balasan perbuatanmu

sedikit pun. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan maklrta al
Jhatiil, maka tidak perlu diulang kembali.

ooo
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oiG # otSiiir: eii. a f i; Lfi '#rt \;,Kq
3 &"i* u: -t$$:n@ #.J usbt * it o*$fi

6t |rfr;;-i,i<.! ;6rt 
-.5:* ;gfu *e

" Di nt ana sai a l<amt bq ada, l<ematiart dl<frrJ mendap atlcmt
l<ama, lcendati pun l<nrnr di dalan bentmg yang tinggi lagi

k;clkrlh, darJ iika rner:el,a manperolehl,,ebailcmt, rnqela
mengatalan,'Irli adalah dari sisi Nlah', dml<alau nerel<a

ilitimp a se suatu, bencana mq ela mengfiaktm,' Ini
(datangrrya) dmi sisi l<arrut (Ivlulwnurlad)' . Katal,anlah,

'Serntmrya (danrd dari sisi Allah'. Maka mangapa orcmg.
otang ill,t, (orang nwnotik) lwrnpir.hampir fidak metnalwtni

particoramt seilikit ptm?"

(Qs. An,Nisaa' [4]: 78)

rekwil firman Allah: d.A'ig$ LFl'Frf;\;,K|j5
ti{* @i mana saja kamu birodo"'hematian ahan mendapatkan

kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kohoh)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Di mana saja kamu

berad4 kematian akan mendatangimu, lalu kamu mati."

Mengenai ayat, ,f# d. A ig i; "Kendati pun kamu di
dalam benteng yang tinggi lagi kokoh," ia berkatq 'Maksudnya,
Tanganlah kamu takut dari kematian, janganlah kamu lari dari

peperangan, dan janganlah lematr dalam menghadapi mustrhmu.

Berhati-hatilah dari kematian dan peperangan, karena kematian akan

mendatangimu di mana saja kamu beradg meskipun kamu
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membangun sebuatr be,nteng yang kokoh dan tak dapat ditenrbus oleh
apa pun'."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna
ayat, iii.* eii. C ig i; "Kendati pun kannu di datam benteng yang
tinggi lagi kol<oh."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr benteng
istana.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9988. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Al Qatadatr, mengenai ayat, d. A ig j;
,f{1! "Kendati pun kamu di dalam benteng yaE tng;i lrg,
kokoh, " ia berkata, "(Maksudnya) dalam benteng istana."586

9989. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'ammil bin
Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Himam
menceritakan kepada kami, ia berkata: Katsir Abu Fhadhl
menceritakan kepada kami dari Mujatrid, ia berkat4 "Terjadi
pada seorang fuan yang belum mempunyai istri, saat itu ia
mempunyai seorang pelayan, lalu pelayannya melahirkan
seorang anak perempuan. Pelayannya itu lalu berkata
kepadanya, 'Nyalakanlah api untuk kami." Ia pun keluar.

Di depan pintu ia bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian
laki-laki itu berkata kepadanya "Apa yang telatr dilatrirkan
oleh perempuan ini?" Ia berkata, "Anak perempuan." Laki-laki
tadi berkata lagr, "Anak perempuan ini tidak akan mati sampai

ia menjadi seorang pelacur dan berzina sebanyak seratus kali,

5e' lbnu Janzi dalam Zad At Masir (2t134) dan Al Baghawi datun Ma,alim At-
Taruil (2llll)
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lalu dinikahkan oleh tuan, dan kematian wanita itu disebabkan

oleh sengatan lebah."

Mujahid berkata: Sang tuan berbicara sendiri, "Aku
menginginkan wanita itu. Setelatr ia berzina seratus kali, aku

akan membunuhnya." Ia lalu mengambil pedang dan kembali

masuk ke dalam. Anak kecil yang masih merah itu lalu dibelatt

perutnya [memancar pada wajatrrya, menuruti hawa nafsunya,

untuk kemudian dijahit l"gr],tt'kemudian diobati dan sembuh.

Sekarang bayi perempuan merah itu telah tumbuh menjadi

seorang wanita dewasa, dan menjadi seorang pelacur. Ia
datang ke daeratr pantai untuk melacurkan diri.

Tak jauh dari tempat itu tinggal seorang laki-laki yang

dikehendaki Allah. Ia datang ke daerah pantai dengan

membawa harta yang banyak, lalu berkata kepada seorang

wanita penduduk pantai tersebut, "Carikanlah aku seorang

wanita yang paling cantik di desa ini, aku ingin menikatrinya."

Wanita itu berkata" "Anda tidak salatr, di tempat inilah tinggal

seorang wanita yang paling cantik. Akan tetapi dia seorang

pelacur." Laki-laki itu berkata "Bawalah wanita itu
kepadaku."

Wanita itu lalu mendatangi pelacur yang telatr diceritakan tadi,

lalu berkata, "Seorang laki-laki datang dengan membawa harta

yang banyak, ia berkata kepadaku begini begini, dan aku

berkata kepadanya begini begitu." Wanita pelacur itu
kemudian berkata, rer{lcu telah meninggalkan pelacuran, akan

tetapi jika iaberkehendak, nikahilatr aku."

*'' Ap" )aog t€rtera di antara tanda nfin telah hilang dari manuskrip, dan karni
mencm*ann)ra dari naskah manuskrip yang lain.
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Wanita itu pun meninggalkan wanita pelacur dan mendatangi

laki-laki itu, lalu mengatakan keinginan wanita pelacur itu.

Laki-laki itu berkat4 rsdku akan menikahinya." Kemudian

terjadilatr pernikahan seperti yang diharapkan. Suatu ketika,

laki-laki itu berada di samping istrinya dan bercerita perihal

dirinya. Sang istri lalu menjawab, "Akulah anak perempuan itu

-ia memperlihatkan bekas jatritan di perutnya- dan aku

seorang pelacur. Aku tidak tatru sudatr berapa kali aku berzina,

seratus atau lebih atau kurang." Sang suami berkata, "Laki-laki
itu berkata kepadaku, 'Kematian sang istri disebabkan oleh

sengatan laba-laba'."

Mujatrid berkata: Tak lama kemudian sang suami

membangunkan istana untuk istrinya di padang pasir, dengan

bangunan istana yang sangat kokoh dan megah. Suatu hari

ketika keduanya sedang berada di dalam istana, tiba-tiba ada

seekor laba-laba sedang bertengger di atas atap, maka sang

istri berkata, "lnikah yang akan tnembunuhku? Tidak ada

seorang pun yang akan bisa membunuhmu selain aku." Laba-

laba tadi bergerak lalu terjatuh, lalu mendatangi sang istri dan

melekat pada ibu jari kakinya.Laba-laba itu pun dihancurkan,

tetapi laba-laba itu telah menyebarkan racun melalui loku-
lnrkunya sehingga kakinya berubatr menjadi kehitam-hitaman.

Tak lama kemudian ia pun r4ati. Lalu turunlah ayat ini, [i:J
,iii| d. A F i; L'i|'&4X-li,* "Di mana saia tramu

berada, lcematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu

di dalam bentengyans tinggt lagi kokoh."s8&

s88' 16ro Abi Hatim dalam tafsir (3/1007, l0O8).
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9990. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai ayat, iij)^! d. A ig i;
"Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kolcoh,"

ia berkata, "Istana yang kokoh."sse

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah istana yang

menjulang tingg ke langit.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

9991. Muhammad bin Al Husain menceritakan ke,pada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufirdhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan ke,pada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, ii!)i d.A ig j; \F|'S{){-V'Kt1$ *oi
mana saja kamu.berada, kematian akan mendapatkan kamu,

kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh ,"
bahwa maksudnya adalah istana putih yang dibangun di langit
dunia.5s

9992. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

me,ngabarkan kepada kami qari Ar-Rabi, tentang ayat, l:ri
,ii13 d. a ig {; A'il 'S{)X- 1},K "Di mana saia trarnu

berada, kematidn akan mendapatkan kamu, kcndati pun kamu

5'' Al Mawardi delg.'nrAn-Nukat wa Al Uyun (11507).5*' lbnu Abi Hatim dalnm tafsir (3/1008, Al Mawa;di datam An-Nukat wa Al Uyun
(1/507), Ibnu Athiyah dalanAl Muhanir At Wajiz (2t8O), dan lb,nu Jauzi dalam
tudAl Masir(U137).
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di dalam benteng yang tinggi lagt kokoh," ia berkata,

"sekalipun berada di istana langit."sel

Ahli batrasa berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

lafazha:rlti,ir.

Me,lrwut sebagian atrli bahasa Bashrah, lafazh a;{f.iir artinya

panjang. Sedangkan apabila dibaca dengan takhfif, yai1ot masyiid

artinya hiasan.

Ada yang berpendapat:*r" dengan pendapat tadi, kecuali

dikatakan batrwa lafazh .t41Jt dengan takhfif artinya dibangun,

digunakan dangan batu. Sedangkan lafazh .tl:Jt artinya batu kapur.

Sebagian atrli Kufatr berpendapat batrwa lafazh al masyid dan

al masyayyadberasal dari satu kalimat, kecuali tentang apa yang telah

dikuatkan, dikuatkan untuk dirinya, dan kata kerja di dalamnya

berlaku unfuk semua, seperti perkataan mereka, "[ni baju yang telah

diwarnai, kambing yang disembelih, maka dikuatkan, karena

semrmnya yang membedakan adalah kata kerja. Se,perti itu juga yang

digunakan pada istana yang kuat, karena di dalamnya banyak

bangunan. Oleh karena itu juga dikatakan, 'r# 
ti?.istana yang

kokoh. Juga terdapat pada sebagian ayat, 3j\i :;it, 'Dan dia
menutup pintu-pintu." (Qs. Yuusut |2): 23)

Sebagaimana dikatakan batrwa lafazh llJr o:; artinya

"kayu dihancurkan" apabila dijadikan sebuah potongan, artinya

potongan-potongan. Terkadang boleh juga dibaca dengan takhfif,

apabila sendirian, dan kata kerjanya berulang-ulang serta banyak

pengulangan pada semua. Menurut mereka, boleh dibaca dengan

tasydid atartaffitfif.

set' Ibid.
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Dikatakan, "Ini adalatr baju yang robek dan kulit yang
terpotong, untuk mengulang kata kerja dan memperbanyak dengan
potongan dan robekan."

Apabila kata kerjanya tidak ada pengulangan dan tidak
banyak, maka mereka tidak memboletrkannya dibaca dengan takhfif,
seperti perkataan merek4 6'ijt Uj: 4l: "Aku melihat seekor

kambing gibas yang disembelih." Tidak boleh dibaca dengan 6f.ii
karena kata sembelih tidak mengandung pengulangan, seperti
pengulangan pada robekan baju.

Menurut mereka, "Inilah yang membuatnya dikatakan, 'p
'.ti::,i.-

Kalimat tersebut hanya satu, maka dijadikan tempat pada
perkataan merek4 tis ii?.-

Menunrt mereka, "Dibolehkan pada istana. Istana yang
dibangun dibaca dengan tasydid, untuk mengulang bangunan di
dalamnya, dan tidak boleh dalam lafazh {j:Jt !f, seperti yang kami
sebutkan sebelumnya. "5e2

Takwil lirqan Auah:. ufi"$t )+ ie.rtrL$fi'z:i:'- il+i oli
i* L.t$1J5- -q # (tiio 

^er"*o 
memperoteh kebaikan,

mereha mengatakan, ofni adalah dart sisi Allah,, dan kalau mereha
ditimpa sesuatu bencana mereka mengalakan, (Ini 

[datangnyal dari
sisi kama [MuhommadD.'

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, +)L $$r_"iU- il.} oti
Vt * b*Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka rnengatakar,

'Ini adalah dari sisi Allah'," adalalL "Jika mereka memperoleh

stn Lihat Al Farra dengan lafaz.hnp dalorn Ma,ani Al eur'an (11277).

l
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kesenangan, keberuntungan, kemenangan, dan harta rampasan perang,

maka mereka berkata, 'Ini dari sisi Allatr, yakni dari Allah, dan sudatr

menj adi ketentuan-Nya'."

Mengenai firman-Ny4 Z# # o$ "Dan kalau merekn

ditimpa sesuatu bencana, " ia berkata, "Jika mereka ditimpa kesulitan

hidup, kekalahan, luka, dan penderitaan, maka mereka berkata, 'Hai
Muhammad, ini datangnya dari kamu. Ini dari sisi kamu, disebabkan

kesalahanmu dalam membuat strategi. Ini adalah berita yang telah

disebutkan Allah tentang orang-orang yang mengatakan hal itu kepada

Nabi-Nya" '&S TlKi ,y- i-$i |1 ; 1|1rraoituh tramu perhatikan

orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu

(dari berperang)'."

Penakwilan kami ini sesuai dengan penafsiran ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat

9993. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sa'd

dan Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi,
dari Abu etiy4r t_entang firy* +llut, $:4"\; it$ oy
i.c L.r$'rJ;r_?* {r-;, o1;"$t )4 ; ;rL,, ni)' m2retra!*u+lr\$b-ryW
memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, 'fni adalah dari
sisi Allah', dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka

mengatakan, 'fni (datangnya) dari sisi kamu (Muhatnrnad)',"

ia berkata,'Maksudnya adalah berada dalam kesenangan dan

kesusahan."593

'e' Ibnu Abi Hatim dalarn tafsir (3/1008, 1009).
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9994. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abu Aliyah,
riwayat yang sama.sea

9995. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kar.ri, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata

te_ntang firman 4ll+, ^o$Vl ):c.ir4lL$ir1iL'iii ull
i* t -e;u:/,fi, W # "Jika mereka memperoleh

kebaikan, mereka mengatakan, 'Ini adalah dari sisi Allah',
dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka

mengatakan, 'fni (datangnya) dari sisi kamu (M{hammad)',"
(ia) Ibnu Zaid membaca hingga firman-Nya (suratr An-Nisaa'

[4] ayat 7\, {fi 4W &"fi "Kami mengutusmu menjadi

rasul lcepada segenap rnanusia,]'batrwa ayat ini diturunkan

dalarn kondisi perang. Allah berfirmaru \tf lilt;'U51q{n-
(*1i;,;. j *$ lili$ '€)3e "Hai orang-orans yans

beriman, bersiaysiagalah kamu, dan majulah (ke medan

pertempuran) berkclompok-kclompolc, atau majulah bersama-

samt ." (Qs. An-Nisaa' [a]: 7l) L +$ $];-'q &# oI;
i;;,9 "Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka

mengatakan, 'Ini (datangnya)'." dari sisi Muhammad,
pengaturan dan pengawasan yang burulq serta tidak ada

pengaturan dan pengawasan yang baik.

Takxril frrmln Alteh: jrt t+ U 3 S, (Kaatonlah,
oSemaatya tddaid dort stsl Allah"D)

5Y' Ibid.
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Abu Jaffar berkata: Maksud firman-Ny a, ;fi * U Y S,
"Katalranlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah,," adalah, ..Hai

Muhammad, katakanlatr kepada mereka, yaifu orang-orang yang
apabila mendapatkan kebaikan maka mereka berkata, 'Ini dari sisi
Allah', dan apabila ditimpa keburukan maka berkata, 'Ini dari sisimu'.
Padahal, semua itu dari sisi Allah, bukan selain-Nya, kesenangan dan
kesulitan, kemenangan dan keberuntungan, kedengkian dan
kekalatran, semuanya dari Allah."

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat
berikut:

9996. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al eatadatr,
tentang ayat, ji;4'i \Jl "Katakanlah, ,Semuanya (datang)
dari sisi Allah'," bahwa maksudnya adalatr kesenangan dan
kesusahan.ses

9997. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada k4mi, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata
tentang ayat, fii;4'i Yft"Katakanlah, ,semuanya (datang)
dari sisi Allah'," bahwa maksudnya adalah kemenangan dan
kekalatran.se6

9998. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr bin
shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi. Thalharr, dari
rbnu Abbas, tentang 

"yit, 
i,i&{ ;;;!i;{:5,:i5"6i l*i 3S

6'{ $;iX."Katalwnlah, ,semuanya (datang) dari sisi Allah,,
maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-

aMurrazzaq dalarn tafsir (lI487).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (11508) dan Ibnu Athiyah dalzm Al
Muharrir Al Wajiz (2181).

595.
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hampir tidak memahami pembicaraan, " ia berkata, "Kebaikan

dan kejahatan dari sisi Allah. Kebaikan adalah karunia yang

diberikan kepadamu, sedangkan kejatratan adalatr ujian

bagimu."597

rakwir rirman Auah: 6"i 5;1{-'oi& "1 ,';ii i{:-* sli
(Maka mengapa orangerang itu [orang munafthJ hampir-hampir

tidak memahami pembicaraan)

Abu Jarfar berkata: Maksud firman-Nya, ;;li -r{:* JS
"Malra mengapa orang-orang itu (orang munafik)," adalah kondisi

kaum yang jika ditimpa kebaikan akan berkatq "Ini dari sisi Allah',

dan jika ditimpa kejahatan akan berkata, 'Ini dari sisimu

(MuhammaQ'."

Mengenai firman-Ny4 6, 5;1i-|ti& '{ "Hampir-hampir
tidak memahami pembicaraan, " iaberkat4'Tlampir tidak mengetahui

kebenaran tentang hal-hal yang telatr kamu kabarkan kepada mereka,

batrwa tiap kebaikan, kejatratan, kesulitan, kesusahan, dan

kesenangan, datangnya dari Allah, dan tidak ada yang mampu

memberikan semua itu selain diri-Nya. Tidak ada seorang pun yang

tertimpa kejatratan kecuali dengan takdir-Nya, dan tidak ada seorang

pun yang memperoleh kesenangan dan nikrnat kecuali dengan

kehendak-Nya. Ini pernyataan dari Allah kepada hamba-Nya, bahwa

kunci segala sesuatu berada di tangan-Nya" tidak ada sesuatu yang

dapat dimiliki oleh seorang pun selain dari-Nya."

ooo

5e?' 16o, Abi Hatim dalam tafsir (3/lOO9) dan Ibmr Jauzi dalarn hd Al Masir
(2/138).
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,-Lw {r;lr@ ; * #$A-6TV * ir6.tiru
@r#i;yg,:{,6

"Apa saja nil<mat yorrgl<f,nru puoleh adaloh dari Allah, don
apa sajabercana yarg menimpanru, mal,a ilari (l<csalahan)

dirinru, sendiri. Katrri nrrrguttl:xnu mmiadi rasu,llnpada
segenap matwtsio,. Dm ailcuplah Allah rnenjadi solcsi."

(Qs. An-Nisaa' l4lz 79)

rakwil rirman Anah: n H b$iAT:rfug * b$AU
ir-r1 (Apa saja nikmat yang kami peroleh adalah dari Ailah, dan
apa saja bencana yang menimpamu, maka dart [kesalahanJ dirimu
sendi$

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, -V27;lg # ,6.t:.'tT
6^,rfr i # otit$ "Apa saja nilonat yang kamu peroleh adalah
dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari
(lrcsalahan) dirimu sendiri," adalah, "Hai Muhammad, apa yang
kamu peroleh dari kesenangaq nikmat, kesehatan, dan keselamatan,
maka itulatl karunia yang diberikan Allah kepadamu, sebagai
kebaikan dari-Nya atas dirimu."

Ayat, Arfr ; # u6V1-Ve "Dan apa saja bencana yang
menimpamu, maka dari (kcsalahan) dirimu sendiri," maksudnya
adalah, "Apa yang menimpamu dari kesulitan, kesusatran, penyakit,
dan hal-hal yang tidak disukai."

I*rfa?h, A.r:n ,j *Uoto dari (kesatahan) dirimu sendiri,,,
maksudnya adalah dosa yang pantas diterima oleh dirimu.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

9999. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

bertata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

te,ntang ayag i)-ri n # ui{Vltt\ii,i # b($AU
"Apa saja nibnat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan

apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan)

dirimu sendiri," batrwa maksud dari "maka dari (kesalahan)

dirimu sendiri" adalah, "Dari perbuatan dosamu."5e8

10000. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami,'ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

me,nceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang firman-
Nw 6s-i n H u&gtVr-i{; i3 b6$AU "Apa saja

nibnat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja
benuna yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu
sendiri, bahwa adalah, 'TIai anak Adam, itu
adalah siksaan akibat perbuatan dosamu."

Ia bertat4 'Disebutkan kepada kami batrwa Nabi SAW
Uersataa,

,r.€'?r*r li ,1.li i*''lt ,r-f J:o :ld, i*i-:l
.".9 ' .

'jnbbt fr6i,**'yt
nTulaklalt se:teorang tergores luyt, kaki yan, **"Let,'dan
frdefla mengalami kcringat dingin dan menggigil, keanali

s Al Itlawadi thlern ln-l{uktt wa Al Uytn (1t509') dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masb(U139).
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akibat perbuatan dosa, dan apa yang dihapus oleh Allah itu
lebih banyalr"5ee

10001. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu
Abbas, tentang ivx, j # u&rlT?r7tle * ir6.tA?
i).rfi "Apa saja nilonat 

-yang 
kamu peroleh adalah dari

Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, malca dari
(kesalahan) dirimu sendiri," ia berkata, "Kebaikan adalah

kemenangan yang telah diberikan Allah pada perang Badar,

dan apa yang diperoleh dari harta rampasan serta

kemenangan. Keburulun adalah apa yang dialami pada
perang Uhu{ yaitu wajah Nabi terluka dan gigi seri beliau
patatr.'ff

10002. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepa{a !.ri drri Al Qatada}r, tentang ayat, ,Z> b6:AU
Arfr; $$ a6V1\?t7fr,; "Apa saja nitonat yang tamu
peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang
menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri," ia
berkata, "Maksudnya adalah, 'Perbuatan dosamu'. Firman
Allah, iti *+ i ff $'xotolcanlah, "semuanya (datang)

dari sisi Allah",' maksudnya adalatl nikmat dan bencana."ol

10003. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

Ibnu Athiyah dalern Al Muhanir Al Wajiz (2182).
Ibnu Abi lf3ftu1dalam tafsir (3/1010), Al Mawardi dalanAn-Nulat wa Al Uyun
(l/509), dan Ibnu laruai dalarnT.od Al Masir (21138).
Ibnu Athiyah dal"tn Al Muharrir Al lTajiz (2182) dra lbnu Jauzi dzlarn ?ad Al
Masir (21139).

599.
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Sa'd dan Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari

Ar-Rabi, dari Abu Aliyatr, tentang ayat,-ffi iL biLCff
,ir-r:f n # u &:A -V, *Apo saja nilonat yang kamu

peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang

menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri," ia

berkat4 "Ini tentang kebaikan dan kejahat^n.t$02

100M. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalru dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abu Aliyah,
riwayat yang sama.@3

10005. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, ; H e$AW
,ir-;n "Dan apa saja bencana yang menimpamu, malca dari
(kcsalahan) dirimu sendiri," ia berkata, "Maksudnya adalah,

'siksaan terhadap dosamu'."6u

10006. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, i)+X n # u&:A$\;lg fZ Uif.6U
"Apa saja nilonat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan

apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan)

dirimu sendiri," bahwa (maksudnya adalah), Perbuatan

dosamu', sepqrti ketika berkata kepada salah seorang anggota

keruarga S7S'1dl1 .# q$ frl'S'zi*} F#l-(uJil
'# n ir j "oi" *bngopo ketika *amu ditimpa
musibah (pada peperangan Uhud), padahal lamu telah

Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajiz (2182).
Ibid.
rbid.

@2.
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menimpakan kekalahan dua l@li lipat kepada musuh-
musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, ,Dari

mana datangnya (kelcalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari
(kesalahan) dirimu sendiri'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 165)

Yaitu akibat perbuatan dosamu sendiri.o5

10007. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan
menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari
Abi Shalih, tentang ayat, U:$11T:r7ifr;i # b$tit?
6^rfr j H "Dan apa saja b"nroro- yirg menimpamu,
maka dari (kcsalahan) dirimu sendiri," ia berkata,
"Maksudnya adalah, ?erbuatan dosamu, dan Aku yang
menentukan perbuatan tersebut atasmu'.'ff

10008. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya menceritakan ke,pada kami dari Suffan, dari
Isma'il bin Abi Khalid, d3ri Abi Shalih, tentang ayat, i{$lV
arx; H u:$rlvr-irt;i ia it*Apo saja nitclnat yans
lramu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang
mmimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri," batrwa
(maksudnya adalah), "Aku yang menentukan perbuatan

atasmu."tr7

10009. Musa bin Abdurratrman Al Masruqi menceritakan kepadaku,
ir berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada
karni, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid menceritakan
kepadaku dari Abi Shalih, riwayat yang sama.@8

Al Mawardi dalam An-Mtkat wa Al Uytn (11509) dan lbnu Athi)rah dalarnAt
Muharrir Al lfajiz (2182).
Al-Lalika'i dalryr, I'trqad Ahli Sunnah (31554), AMtrllah bin Ahmad dalam ls-
Sunah (4428), dan Al Khatib Al Baghdadi &ranTarilh (tt27}).
Ibnu Abi Hatim dalam taeir (3/l0l l).
Ibid.
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Abu Ja'far berkata: Jika ada yang berkata, "Mengapa bisa

masuk ;epadaayx iiL b6$AU an -#ui
Dikatakan: Para ahli batrasa Arab berbeda pendapat dalam

menjelaskan hal itu.

Sebagian ulama natrwu Bashratr Berpendapat bahwa

dimasukkan huruf gr karena gr dapat sesuai dengan nafi, seperti pada

kalimat, *t 'U ,i;q 6 "Tidak ada seorang pun yang datang

kepadaku."

Me,nurut mereka" "Masuknya khabar dengan huruf /a sudah

menjadi keharusan dengan kedudukan g4."

Sebagian ulama nahwu Kufatr berpendapat bahwa dimasukkan

ge bersama dengan b seperti mastrk pada o1 sebagai jawaban, balasan,

karena keduanya menjadi huruf balasan (iara').Begitu juga apabila

kamu memasulkannya bersarna gr apabila ia menjadi jawab. Orang

Arab biasa berkata, "Barangsirya dikunjungi oleh seseorang, maka

hormatilah orang tersebut." Atau, :Tika salah seorang datang

mengur{ungimrl maka hormatilah dia."

Menurut mereka, "Dimasukkan huruf rJ! bersama tr dan 4rr

untuk mengetatrui bahwa keduanya adalah hnruf jaza'."

Me,nurut merekq "Apabila masuk bersama kedua huruf
tersebut, maka tidak boleh dibuang, karena apabila dibuang malca

akan me,njadikan f il sebagu rafa', sebab yang demikian itulatr,

masuk huruf rr pada ayat ,{- bqAIf mer{adi rafa' pada ayat V
6I.14 IGlaulah dibuang huruf gr, maka akan menjadi rafa'pada ayat

6$A-ti sehingga me,njadi. ir*Jt kar:ena maknanya menjadi, dfrr, 0l
i:r,. Oleh karena itu, tidak boleh dibuang huruf 4r untuk yang

de,mikian itu, karena f il yalorg ada adalah p lkata kerja lampau; atau

Je! fiata kerja sekarang atau yang akan datang), tidak akan me-rafa'-
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kan apa-apa. Selain itu, dibolehkan pada yang demikian itu apabila
bersamaan dengan huruf U karena ia menyerupai sifat dan

berkedudukan menjadi rirn, sedangkan 0! maka huruf g,. keluar dan

masuk secara bersamaan dan tidak keluar bersama huruf csi karena
huruf ;r bisa berubatr di-i'rab. Jadi, di dalamnya dijelaskan tentang
perubatrannya, dan dimasuld<an bersama huruf b, karena i'rab di
dalamnya tidak nampak.

Takwil rirman Auah: w $y $r:{a ,-$ 6i1,fi (Kami
mengutusmu meajadi rasul hepoda segenap manusia dan cukuplah
Allah menjadi soksr)

Abu Ja'far berketa: Maksud ayat, 6!,i15; "kami

mengutusmu," {i-, ul6t**t*iodi rasul kepada segenap manusia,"
adalatr, "Hai Muhammad, sesungguhnya Kami jadikan kamu sebagai

seorang rasul yang melrjadi perantara di antara Kami dengan makhluk,
untuk menyampaikan kepada mereka risalatr yang telah Kami utus
kepadamu. Kamu tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang yang
menyirmpailsll dan melaksanakan risalatr kepada siapa kamu diutus;
jika mereka menerima apa )ang kamu sampaikan kepada mereka,
maka hal tersebut untuk diri mereka, sedangkan jika mereka menolak,
maka akibatnya pun mereka tanggung sendiri. Lt t) ;;\ ife ,Don

calatplah Allah menjadi sabi', atasmu dan atas mereka."

Mengenai latazh (ti "Meniadi saksi," ia berkata, "Cukuplatr
Allah sebagai saksi terhadapmu dalam menyampaikan apa yang telatr
diperintatrkan kepadamu, dengan menyampaikan risalah dan watryu-
Nya, dan atas orang yang kamu diutus kepada mereka dalam
penerimaan mereka me,ngenai apa yang diufus kepada mereka, karena
sesungguhnya tidak ada yang dapat diserrbunyikan dari-Nya, baik
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urusanmu maupun urusan mereka. Dia akan membalasmu dengan

penyampaianmu terhadap hal-hal yang telatr Dia janjikan kepadamu,

dan membalas amal perbuatan mereka berupa kebaikan dan kejahatan.

Balasan yang baik bagi orang yang telah melaksanakan kebaikan, dan

balasan yang buruk bagi orang yang telah melakukan kejahatan."

ooo

W Wixili:s ;$ i'r,ir'1-t:,;\ iri J;;1i #_6

"Barartgsiapa yang nenoui Raszl if;.t, senmggulvrya ia
tplah nerunti Allah. Danbarangsiapa yangbupaling (dari

lceuaan iat), mal<aKorrl'i. ddak mrrrgutttsrrtrt urfiik
mernli adi penwlihma bagi muela."

(Qs. An.Nisaa' [4]: 80)

rakwil ftrry\ Ntah: f,1 J; ;;:Ai1tS; i{i J;;}i *r- i(yr* # 6$i1it @arangiiapa yang menaati ,asul ilu,
sesungguhnya ia telah menodi Allah. Dan barangsiapa yang
beryaling (dari ketaatan ita), maka Kami tidak mengutusmu untuk
menjadi pemelihara bagi merekt)

Abu Ja'far berkata: A)rat ini menjelaskan tentang kernaafan

)rang diberikan Allah kepada maktrluk-Nya" kepada Nabi-Nya,
Muhammad SAW.

Firman Allah yang me,lryebutkan tentang mereka adalah,*Hai
manusia, barangsiapa di antara kalian menaati Muhammad, maka ia
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telah menaati-Ku dengan melal<sanakan taat kepada beriau.
Dengarlrnnlah perkataan Muhammad sAW dan taatilah perintahhnya,
karena dia, sekalipun memerintahkan sesuatu kepada kamu, adalah
perintahku yang aht perintahkan kepada kamu semua. Har-har yang
ia larang kepada kamu, itulah larangan dari-Ku, makn janganlah
salah seorang di antara kalian berkata, ,Muhammad hanyalah
manusia biasa seperti kami, hanya saja beliau ingin lebih utama dari
kami'."

Allah lalu berfirman kepada Nabi-Nya, ,,Hai Muhammad,
barangsiapa berpaling dari ketaatan kepadamu, lalu Alat palingkan
darimu, karena sesungguhnya Kami tidak mengutusmu sebagai
seorang pelindung," mal<sudnya adalah menjaga perbuatan mereka
sebagai perhitungan, melainkan Kami mengutusmu untuk
menjelaslrnn kepada mereka mengenai apa yang telah diturunkan
kepada mereka. cukuplah Kami yang menjaga perbuatan mereka, dan
perhitungan itu akan diberikan kepada mereka."

Ayat ini turun sebelum ayat perintatr untuk berjihad
diturunkan.

10010. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
mengabarkan kepada k"ryi, ia berkata: Aku bertanya kepada
Ibiru Zaid tentang ayat,(E}L #-S 6fi4-(ji,Mot* l**r
tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka,,,
ia berkata "Ayat ini diturunkan pada waktu pertama kali
beliau diutus."

Ia berkat4 Maksud firman-Nyq ?l1l {g ,W 3L
"Kewajibanmu tidak lain hanydfah menyampaikan
(risalah). " (Qs.Asy-syuuraa p2l: a$ adalah, ..Setelah ayat
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ini, datang perintatr berjihad dengan sangat keras kepada

mereka hingga *rr"*"I:Tenerima dengan sepenuh hati."

e5\ * #"ff)L 4.'! *-- uti;3. t:391;v, Gjfi-,
$;u,eKs';;,'*SE;'#,irtZaLu,-Xi,^\i\:;

@*s
" D drt mer elea ( or ang. or ang rrnmafik) mengatal<mt,

' (Kew ajib an l<ami hany alah) taat' . T etapi ap abila mer el<a

telah Peryt dmi sisinru, sebagimt dmi mer:el<a rnengahtr
siasat ili malamhmi (mmgartilkeputusan) lain dmi yang

tnlah merel,aketal<ar. tadi. Nlah metulis siosat yang
msel<a aatr di malamhari ittl, mal<aberpalinglahl<amu

dmi merel<a dnrJ tawalcalahlnprdo Allah. Cul<uplah Allah
mer$adi Pelhrdung."

(Qs. An.Nisaa' [4]: 81)

Takwil lirmaa,A,ftghz .iJy.'l -+ b1j.,a{;$'1;V <rJfij
i,Hi-Y -5.i'a\il;n all * #*ffY (Dal mereka [orans-
orang munalikJ mengatakan, "[Kewajiban kami hanyalahJ taat."
Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka
mengatur siasat di malam hari [mengantbil keputusanJ lain dari
yang telah mereka katakan tadl Allah menulis siasa yang mereha
aar di malan huf ilu)

Abu Ja'far berkara: Maksud ayaf ?V <rJfi| "Dan
merelra (orang-orang munafik) mengatakan," adalatr golongan
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(orang-orang mwrafik) yang telah dikabarkan tentang mereka oleh
Allah, bahwa ketika diwajibkan perang atas mereka, mereka takut
kepada manusia, seperti takut kepada Allah, batrkan lebih takut.

Apabila diperintatrkan suatu perintah kepada mereka, maka mereka

akan berkata Nabi SAW, "Perintah untuk menaati kamu, kami akan

taat kepada apa yang telah kamu perintatrkan kepada kami, dan apa

yang telah kamu larang untuk kami!"

Lafazh '!* e'li;i l:tp "Apabila merefta telah pergi dari
sisimu, " ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Hai Muhammad, apabila

mereka telah pergi dari sisimu'."

Firman-Nya, \it a5\ * #W (!i. "sebagian dari
mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain
dari yang telah mereka katalcan tadi," maksudnya adalatr, sebagian

dari mereka mengatur siasat pada waktu malam, merubah perkataan

yang telah mereka ucapkan tadi. Semua pekerjaan yang dikerjakan
pada waktu malam, disebut pengaturan siasat yang dilakukan pada

waktu malam. Sebagian diambil dari perkataan Ubaidan bin
Himam,609

ll'r,:,t- g,'&|y t . . . rt:r#'6 atj!
"Mereka datang kepadalru, dan aht tidaHah menyulrai apa yang

merelra lantunkan, merela mendatangiht dengan sesuatu yang keji,

sungguh, aht akan menikahi janda mereka sebagai suatu peringatan,

*' lrbaidah gia tlanrmerq saudara bani Al Adawiyab dari bani Malik bin
Henz}alah, dad bani Tamimmnycbutkan dua bait ini.

'F :*, e.fi r;v't ...,tt*. 6',i\i * C7i
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dan apakah seorangyang merdeka menikahi budakuntuk

m em erdelrakanny a."61 
o

Maksud lafazh * tfrt 'ejt { adalah, "Aku tidak suka

mereka bermalam."

Sebagian perkataan Numair bin Tulab Al Ukali,

u"n;Lbl:tir 9?;iW ...1.:;' ,P, n a*,*
Firman Allah, iri$-Y -5i,';lfr*Allah menulis siasat yang

merelra atur di malam hari itu," maksudnya adalah, Allatt mencatat

perkataan yang telah mereka rubah dan ganti pada waktu malam.

Tercatat dalam catatan amal perbuatan mereka yang telah ditulis dan

dihafal.

Penal$rilan kami ini sesuai de,ngan penafsiran ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10011. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
'Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

*#'it #"l!Ilt" $.'tt--- a\ii.i;$1;v 6}fi-'
JjS*.lpatila merelca telah pergi dari sisimu, sebagian dari

mereka mengatur siasat di malam hari (tnengambil

kcputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi," ia

Al Aswad bin Ja'far An-Nahs)'ali rcqrebutkan dua. Bait ini ada dalamDiwan.
Al Jahizh me4gomcntari ubaidah, discbutkan dzlam Al Hayawan (hal. 2034),

dalam kisah yang panjang yang mr$elaskan bahwa syair ini bukan syair

t baidah"
Abi lJbaidah menycbuttan syair ini ddmMa'ani Al Qur'an (l/133).6lt
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berkat4 "Mereka merubah apa yang telah dijanjikan Nabi

sAw."6l2

10012. Muhammad bin Abdullah bin Bazzamenceritakan kepadaku,

ia berkata: Yusuf bin Khalid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Nafi bin Malik menceritakan kepada kami, dari

Ikrimah,.dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, Tp :;;.
3ji 

"5i 
16 i;a"sebag:ian dari mereka mengatur siasat di

malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah

mereka katal<nn tadi," ia berkata, "Mereka merubah apa

yang telatr dikatakan oleh Nabi SAW.'6I3

10013. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentans ayat, "{y 4.'l* atiA6g"$\E 3}F-,
3F .r.r\ * '&4 "Dan mereka (orang-orang munafik)

mengatakan, '(Ke+vajiban kami hanyalah) taat'. Tetapi

apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari
mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil

keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi," ia
berkata, "Mereka merubah apa yang telah dikatakan oleh

Nabi SAW."61a

10014. Vtutrammaa bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, _'iii1{o #.'l*- t V)tit:l|y1;V 6JFJ
i';$-Y -$i'irft $ji; c5\ & iiL "Dan mereka (orang-

Ibnu Janzi dalamZad Al Masir (21143) dan Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al
Uyun (ll5l0).
Ibid.
Ibid.

613.

614.
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orang munafik) mengatakan,: '(Kewajiban kami hanyalah)

taat'. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu,
sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari
(mengambil lceputusan) lain dari yang telah mereka katakan

tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari
itu," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik.
Apabila mereka datang ke majelis Nabi, lalu diberikan
sebuah perintah, maka mereka akan berkata, 'Kami akan

patuh'. Namun apabila mereka telatr pergi dari sisi Nabi,
maka sebagian dari mereka merubah apa yang telatr
dikatakan oleh Nabi SAW. Firman-Nya, Y S3_ 'itf)
7-L "') tu51'1,_ Allah menulis siasat yang mereka atur di malam
hari'itu', maksudnya adalah perkataan mereka.6l 5

10015. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

'",::Y, 
nT'T;Nv1 . -11 * it \i; t:t\ 2'6v 6jfi-'

$; .r+ll * e ii)b "Dan mereka (orang-orang

munafik) mengatakan, '(Kewajiban kami hanyalah) taat'.
Tetapi apabila merela telah pergi dari sisimu, sebagian dari
mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil

lreputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi," ia
berkata, "Mereka mengganti apa yang telatr dikatakan oleh
Rasulullatr 541ryr. 

116 I 6

10016. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapali*u menceritakan
kepadalru dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

lft Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1012).
616' Ibnu Javzi dalen ?ad Al Masir (2lli3\.
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,:4:* #''sY 4.3*:r\ii.t3$'kv oJfi:
J$ "Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan:

'(Kewajiban kami hanyalah) taat'. Tetapi apabila merelca

telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur
siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang
telah mereka katakan tadi," bahwa mereka adalatr

sekelompok manusia yang saat berada di sisi Rasulullah
SAW, akan berkata, "Kami beriman kepada Allatr dan

Rasul-Nya," aEtr darah dan harta mereka terlindungi.
Namun apabila mereka telatr pergi dari sisi Rasulullah SAW,
mereka mengganti perkataan dengan perkataan yang tidak
dikatakan oleh Nabi kepada mereka.

4l$l, me,ncela perbuatan mereka, lalu berfirm *, ni34i 
:$.

Jli ,siiia ill"sebagian dari mereka mengatur siasat di
malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah
mereka katakan tadi,:'maksudnya adalah merubah 4pa yang

telatr diucapkan oleh Nabi SAW.6r7

10017. Diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
mengabarkan kepada kami, ia berkata:_Aku mendengar Adh-
Dhahhak menjelaskan ayat, 3!i a5\ & W*y :;;.
"Sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari
(mengambil kepunsan) lain dari yang telah merelca katakan
tadi,l' batrwa mereka adalah orang-orang munafik.6l8

Sedangkan apabila lafazh 
t'rlydibaca 

rafa',maka hilanglah
petunjuk yang jelas terhadap perkataan, yaitu perintatr taat kepadamu,
atau kami akan taat.6le

Ibnu Abi 11366 dalarn tafsir (3/1012).
Ibnu Athiyah dst'trIn Al Muhanir Al Wajiz (2183).
Al Farra rnenyebutkan maloanya ddam Ma'ani Al Qur'an (11278).

617.

6lt.
619
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Pada ayat 'fiY ifr t"r,rf ra' dianrbil dari kata kerja c.*.
Mayoritas penduduk Madinatr, Irak, dan selunrh atrli qira'at,

membacan5ra dengan harakat fathah, karena huruf /a tersebut adalatr

lam f il, dan me,nurut sebagian atrli qira'at hak di-sulatn-kan untuk

kemudian di-idgham-kan (dimasukkan) pada huruf tha agar lebih
dekat dengm matftraj huruf (tempat keluar huru|.

Abu Jaffar berkata: Bacaan yang benar mengenai ayat

tersebut adalah: idghamnya dihilangkan karena -yang saya maksud

huruf ta dan tha- adalah dua huruf yang berbeda: Jika seperti itu,

maka pengforyusan idgham itu akan menjadikan logatnya lebih fasih

di sisi orang{mng Arab, dan dengan batrasa yang lain juga boleh -
yang saya maksud dengan idgham pada yang demikian itu- dibaca.

rrlffiir firman Anah: #S iiu, t$S'ifi [g,f;;'#,iiX
(Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada

Allah. Cuknphh Allah menjadi Pelindung)

Abu Ja'fer berkata: Firman Allah kepada Nabi Muhammad,

"Hai Muhammad berpalinglah kamu dari orang-orang munafik yang

telah menyanggupi perintahmu kepada mereka 
-yaitu 

perintatr untuk

taat ke,padamrr-, narnun apabila mereka telatr pergi dari sisimu maka

mereka perintahmu dan merubah hal-hal yang telah kamu

larang kepada mereka. Biarkanlatr mereka dalam kesesatan dan

biarkan Aku yangme,nrbalas perbuatan mereka, sedangkan yang kamu

lakukan hmflah bertawakal kepada Allah."

Ia bertata, "Serahkanlah unrsan dirimu hanya ke,pada-Nya,

percayakanlah scmua unrsanmu kepada-Nya, dan seralrkan keduanya

hanya kepada-Nya #" 1\ tFS 'Cuhtplah Atlah menjadi
Pelindwry." Artinya, cukuplah Allah sebagai Pe,lrolong. Berserah-

dirilah kepada-Np, karena hanya dia Perrbela dan Penolongmu."
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ooo

{$yi ;a-ir4 i'l* * b {,K 1;2,.fii i,rt'ii{fr
@n+

"Mal<f, apal<ah m.qel,a fidak mempulwtit<frrr Al etn, an?
Kalaukirarrya Al Qtn'an itubul<nrr dnri si$ Alldh,

tnnhiah mqeka mendapat putentangan ydrrgbanyak di
ilalornnya."

(Qs. An,Nisaa' l4lz 82)

rakwit firman AIah: jtl&* u, i,K 1; St.fi,i 'bj;.ii\fr
q,Lff# *jVgl fA"*o7p1*rn mereka tidak memperhatikan

Al Qur'an? Kalau kiranya Al eur'an itu bukan dari sisi Allah,
tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya)

Abu Jarfar berkata: Maksud firman-Nya, $t1,SS| 'b;j"'ii\fr
*Malra apakah merelca tidak memperhatikan Ar eur'an? " adalah,
"Hai Muhammad, apakah orang-orang yang telah merubatr
perkataannfu kepada mereka yang memperhatikan kitab Allatr,
mengetahui hujjah Allah atas mereka mengenai ketaatan kepadamu
dan mengikuti perintahmu, dan yang didatangkan kepada mereka
adalatr kitab yang diturunkan dari sisi ruhan mereka, sesuai dengan
makna dan hularmnya png saling menguatkan satu sama lain dengan
kepercayaan, dan satu sama lain memperlihatkan dengan kebenaran?
Jika bukan datang dari sisi Allah, pastilah hukum-hukumnya berlainan
dan malcnanya bertentangan, setrta saling menyebarkan kerusakan safu
sama lain.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10018. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadph, tentang ayat,

6? (tig e4l5+) j'l * * u, {'Qi I,jli 1i;'ii\n
*Maka apakah mereka tidak memperhatilwn Al Qur'an?
Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah

merelca mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya,"

batrwa sekalipun perkataan manusia itu berbeda-beda dan

berubatr-rubah, namun firman Allah tidak pemah berbeda

dan berubatr, selalu benar adanya, serta tidak pernatr ada

kebatilan di dalamnya.62o

10019. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"Sesungguhnya ayat Al Qur'an tidak pernah saling

mendustakan dan tidak pernatr saling berlawanan. Hal-hal

yang tidak diketatrui manusia dari suatu perkara hanyalatt

karena keterbatasan akal dan kebodohan mereka. Allatt
berfirman, 6+6!';t ;a.lt$ itl** a, {t(1;'Katau
kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah merelca

mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya'. Sudah

menjadi kewajiban orang mukmin untuk berkata, 'Semua ini
datang dari sisi Allah, percaya pada apa yang tidak jelas, dan

tidak saling menghina.' Apabila tidak mengetatrui suatu

perkara hendaklah ia berkatq 'Firman Allatr itu benar', dan

sadar bahwa Allah tidalc alcan mengatakan sesuatu yang

o0' Ibnu Abi Hatim dslam tafsir (3/1013) dan Al Mawardi dalam An-Mtktt wa Al
Uyn(ll5l0).
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bertentangan. Sudatr sepantasnya bagi seorang mukmin
untuk percaya dengan kebenaran yang datang dari Allah."62l

10020. Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Jubair mengabarkan

E.prA" kami dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, {'rtfi <i6

itt:,fil "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al
Qur'an?" ia berkata, "Memperhatikan arah pandang di
dalamnya."622

oo0

Al Mawardi daJranAn-Nukat wa Al Uyun (ll5l0) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (21144).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1013).
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Sytj;, tr, :rV6 r- Eii ; *'lt';:$ $ {;rsg
7 is d x*;'s. ;'tri r$'& ;'ii Jj 6Li $:)i

d.$ { f,fi J" ti #1 E3i #4; ji'l 3:i'
"Dan apabila ilatuWlnpada mer:el,a ntahtbenta tentang

l<B.amanart atau pun l<ctalcut dn, mer el<a lalu mury iarlcmvry a.
Danl<nlru mer.el<a merryerahl<armyalnpada Rasul dm ulil
arrwi di antara merelca, unailah otarlg-svang yarlg ing'ln
mengetalnti l<ebenaranny a ( alran da\at) mengetalruiny a

dmi merelcc (Rasul darr ulil anwi). Kalau tidnkl&l<mena
larunia ilmr ralwwt Allah lnpada kamu, tenhilah l<nnu

mengileut qt etan, kcanli seb agimr lce cil s aj a ( dimtar arrut),

(Qs. An,Nisaa' [{]: 83)

Takwil lirman Allah: li"6 ;. ySl J irii';;"-i ;l'S;ftg
+ (Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang

keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, 'ut\($i|{s$
-21j"$1 j-;J\ ;1 o'i( "Dan apabila datang kepada merekn suatu

berita tentang lceamanan atau pun ketalafian, mereka lalu

menyiarkannya," adalah, "Apabila datang kepada mereka suatu

perintah tentang keamanan, maka mereka akan merubah apa yang

telah diperintahkan Rasulullah SAW tersebut."

Htruf fta dan mimpada ayat $iti$y't "Dan apabila datang

lcepada mereka," berfirngsi menyebutkan komunitas orang yang

merubah perkataan. Allah berfirman, "Apabila datang suatu berita

tentang peperangan kepada merek4 yang mengabarkan bahwa kondisi
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mereka telah aman dari serangan musuh, karena kaum muslim telah

mengalahkan musuh-musuh mereka. "

Mengenai lafazh i-;J| J "Arou pun ketakutan," iaberkata,
"Atau ketakutan mereka dari musuh. Atau serangan yang datang dari

sebagian musuh mereka."

Mengenai lafazh.gt ljo(J "Mereka lalu menyiarkannya," ia
berkata, "Sebelum Rasulullatr SAW dan para panglima perang

menyiarkannya, mereka (orang-orang munafik) sudah terlebih dahulu

menyebarluaskan berita tersebut kepada kaum muslim."

Hurruf ha padalafazh -gl!"$7 "Mereka lalu menyiarkannya,"
berfungsi menyebutkan perkara, sehingga maksudnya adalatr,

"Mereka menyebarluaskan perkara keamanan atau ketakutan yang

datang kepada mereka."

Dikatakan, "Fulan menyiarkan berita itu dan

menyebarluaskannya."

Diantaranya juga ucapan Abu Al Aswad,

1fr_ -qf )6 ;Wr ...fk,? o5t e 4; Ltti
"Ia me'nyeb*tuort*nnyo di lrulangan manusia, hingga seakan-akan

seperti kobaran api yang menjulang tinggi, yang dinyalakan dengan

petnantik."623

623 Abi Ubaidah menyebutkan bait syair inidzlamMajaz Al Qur'an (l/133) d^aAl-
Zucz (entri; Lr+r), yaitu dari bait-bait syair yang diucapkan oleh Abu Aswad Ad-
Du'ali, dan disebutkan pada bait sebelurmya,

4i'* #'a'4: ..,n)b uxl$'491";ir

,ir, *hf b'e rrj ...,r+ te17 t A aki
Juga pada bait serclahnya,

Lihat Al Aghani (hal.8l9l).
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Penafsiran kami ini sesuai dengan penafsiran mufassir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10021. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Y azid bin Zrrai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

.*-V6 J-$ii S i<ii 'ur"J ;Liq(s$ "Dan apabita

datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau

pun ketalaian, mereka lalu menyiarkannya," ia berkata,

"Mereka bersegera menyebarluaskan berita tersebut. "62a

lOO22. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, .teli$l ;- .;il ;1 ;f.ii';;";1 $iltl$ "Don

apabila datang kepada mereka suatu berita tentang

keamanan atau pun ketalafian, merekn lalu menyiarkannya,"

ia berkata, "Apabila datang suafu informasi kepada mereka

yang memberitatrukan bahwa mereka telah aman dari

serangan musuh, atau takut kepada musuh, maka mereka

menyebarluaskannya hingga informasi itu terdengar oleh

musuh mereka."625

10023. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklsu menceritakan

kepadalu dari bapakn a, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, (s$

alj"$\ +1,J1J *'it'e'A 'i'J|"Dan apabita datang

kepada mereka suatu berita tentang lceamanan atau pun

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1014) dao Al Bagbawi dalanMa'alim At-Tanzil
(znts\.
Ibid.

621.

625.
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ketalcutan, mereka lalu menyiarlmnnya, " ia berkata, "Mereka

menyiarkan dan menyebarluaskan informasi tersebut."626

10024. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalu dari Ibnu J-uraij, tentang ayat, 'Ot'fl $fli.fsy|
.r1b6 J-$i|J ;!,ii"oon apabila datang kep'ada merekn

suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka

lalu menyiarkannya," ia berkata, "Ayat ini menjelaskan

tentang berita kaum muslim ketika terjadi peperangan. Di
antara mereka ada yang menyebarluaskan berita tersebut,

mereka berkat4 'Kaum muslim telatr mendapat serangan dari

musuh begini dan begitu, dan musuh telah mendapat

serangan dari kaum muslimn begini dan seterusnya'. Lalu

tersebarlah berita di antara merek4 padahal bukan Nabi yang

menyebarkan berita itu kepada kaum muslim."

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata tentang tanzn, lio$7

., "Mereka lalu menyiarkannya," batrwa maksudnya

adalah, siarkan dan sebarluaskanlah berita itu.627

10025. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, .>b, tj"$\ "Mereka lalu

rienyiarkannya," ia berkata'Mereka menyebarluaskan

informasi itu. Orang-orang yang telatr menyebarluaskan

informasi itu adakalanya orang munafik, adakalanya orang

lain, yaitu orang-orang yang lernatr dan penakut."628

Ibid.
Ibnu Athiyah dalulm Al Muharrir Al Wajiz (2lW) dn Al Baghawi dalam
M a' alim At-Taruil (21 I | 5).
Al Mawardi dzlam An-Nulut wa Al Uyun (ll5ll), Ibnu Athifh d^liln Al
Muharrir Al Wajiz (Zl8/.), dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (2lll5).

626.

627.

628.
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10026. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengax Abu Mu'adz berkata: [Ubaid bin
Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Adh-Dhahhak berbicara mengenai ayat, .gljo(\
"Mereka lalu menyiarkannya,"f,629 bahwa mereka

menyiarkan dan menyebarluaskannya. Mereka adalatr orang-

orang munafik.63o

rakwit nrman Altah: '&;"ii J3 ,$Li J;4i 3L;;;, tri
W iilr't*l 'uji Lt:I fbl"-i"tou mereka menyerahkannya

iepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah firang-orang
yang ingin mengetahui kebenarannya [akan dapatJ mengetahuinya

dari mereha [Rasul dan ulil amriJ)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, i:;t ji "Dan kalau

mereka menyerahkannya, " merupakan informasi yang mereka

dapatkan dari musuh dan kaum muslim, kemudian menisbatkan

informasi itu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri (yakni pemimpin

mereka) agar mereka diam dan tutup mulut, tidak menyebarkan

informasi yang datang kepada mereka, hingga Rasulullah SAW dan

ulil amri yang menyampaikan berita tersebut, tentunya setelah

ditetapkan kebenaran dan kebohongan berita yang tersebar di
kalangan mereka. Jika benar, mereka membenarkannya, dan jika tidak

benar, mereka menghapusnya.

Mengenai firman-Nya, l# )iSr':tt- 'u_$i f$ "Tentutah
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

Apa yang tertera di antara tanda '[]' telah hilang dari manuslcrip, dan kami
menemukannya dari nastah manuskrip yang lain.
Al Mawardi dalamAn-Nuknt wa Al Uyun (ll5ll).
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mengetahuinya dari merekn (Rasul dan ulil amri)," ia berkata
"(Maksudnya adalatr) untuk mengetatrui kebenaran informasi yang

telah sampai kepada mereka, dan informasi itu sedang hangat-

hangatnya dibicarakan, serta bersumber dari mereka, yakni ulil amri."

Huruf ha' dar, mim pada lafazhifu merupakan penyebutan

untuk ulil amri.

Ia berkata, "Kebenaran informasi itu dapat diketahui dari ulil
amri (yaitu orang yang telah mengetahui kebenarannya), dan segala

sesuatu yang dikeluarkan adalah sesuatu yang tersembunyi dari
penglihatan mata atau hati, maka ia hanya menyimpulkannya."

Dikatakan batrwa maksudnya adalah "menggali sumur" apabila

dapat dikelurkan airnya.

Diantaranya ucapan seorang penyair,

ip pt.;,;t ,sj lW li ...,\i;i,i-, ,|t; U.-p

"Kelmyaan yang dekat adalah yang telah diperoleh musuh untuknya,

dij adikan sebagai sumber tanda-tanda kehinaan. "631

Maksud lafazhJ+Jt adalah air yang diambil dari sumbernya.

Penakwilan kami ini sesuai dengan penafsiran ahli tafsir.

M.ereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10027. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, W 'ir;,ii $'i)b )fi)i Sytj;, tri

63'' Bait syair ini disebutkan dalarn Ashmu'iyat (103), orang yang mengucapkannya
adalah Ka'b bin Sa'd Al Ghanawi di dalam Ar-Ratsa'.Ia mengucapkannya
sambil meratapi saudaranya. DalamAd-Diwanterteta, "9j.I or4r *r rb,r".
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{-fo iitfr\: I ;s.$\ 
*o'" kalau merelca menverahknnnva

kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka," ia berkata,

"sekiranya mereka diam dan mengembalikan informasi itu

kepada Nabi dan para cendekia, hingga dia (Nabi atau ulil
amri) yang mengatakan kebenaran informasi tersebut.

rirman-Nyl, i*- l,l;:rrr:, ';r-li f1# 'rentutah orans-

orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)',

maksudnya adalah tentang berita, dan mereka adalah orang-

orang yang menyelidiki kebenaran berita tersebut."632

10028. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadatr, tentang ayat, J9'& ;r.ii Jjl .il3 JiX)\ iLij;t "Dan katau mereka

menyerahkannya lcepada Rasul dan ulil amri di antara

mereka," ia berkat4 "(Maksudnya adalatr) ulama mereka.

Firman-Nya, & i,i;?':{t- ';r-[i f1i,l "Tentulah orans-

orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri),"
maksudnya adalatr, orang-orang yang ingin mengetahui pasti

menyelidiki kebenaran berita tersebut dan perhatian terhadap

hal itu.'633

10029. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, )jl)( JL tj;t li
"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasill,"

sehingga Rasul yang menyampaikan informasi itu kepada

632' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3i1016) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun (ll5ll\.

633' Ibid.
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mereka. 'e i''il Jj 6b "Dan ulil amri di antara
mereka, " patlam dan mengerti tentang logika serta agama.63a

10030. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abi Al Aliyatr,
tentang ^r^rr-:i#;h;.ii J3.iLi $4i lyij" 1;
')? a( V
i3 

^jh;S,-t_ 
,$l "Dan kalau mereka menyerahlmnnya

kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah

orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan

dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri),"
bahwa mereka adalah orang-orang yang menyelidiki
kebenaran dengan sangat teliti dan berusaha mendapatkan

informasi secara detail. 63s

10031. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits mengabarkan

kepada kami -dari Mujahid, tentang ayat, 'U_$i '^1t3

i# i'';'AYaill "Tentulah orang-orang yang ingin
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari
mereka (Rasul dan ulil amri)," ia berkata, "Orang-orang
menanyakan informasi itu dan berusaha mendapatkan

informasi secaxa detail."636

lOO32. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid, tentang lafazh, i$?:i*I
"Mengetahuinya," ia berkata" "(Maksudnya adalah)

Al Mawardi Aalan An-Nukat wa Al Uyun (ll5ll) dan Ibnu Jauzi dalam ?ad Al
Masir (21147).
Ibnu Abi Hatim dalamtaftir (3/1016).
Ibid.

63,t.

635.

636.
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perkataan mereka, 'Bagaimana ini bisa te{adi? Apa yang

kamu dengar'?"637

10033. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.63t

10034. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari

Abi Al Aliyatr, tentang ayat, 'irt!;i- ;s71i "orong-orang

yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

mengetahuinya," ia berkata 'Mereka berusaha mdndapatkan

informasi secara detail."63e

10035. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

& ii; r':t-l'U-$i'rJgt " Te n t u I a h or a n g - o r an g y an g i n g i n

mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari

mereka (Rasul dan ulil amri)," ia berkat4 '?astilah orang

yang mengetahui kebenaran berita tersebut adalah mereka

yang berusaha mendapatkan informasi secara detail dari

narasumbernya."640

10036. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

Sulaiman mengabarkan ke,pada kami, ia berkata: Aku

Ibnu Abi Hatim dalanr tafsir (3/1016) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

Qtr47).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam afsir (3/1016).

63t.

6trr.

6ao.
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mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang ayat, 'n;;r'i
i+" "Mengetahui kebenarannya (akan dapat)
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)," ia
berkat4 '?astilatr orang-orang yang ingin mengetahui

kebenaran informasi itu akan terus mengikuti perkembangan

dan menelitinya.fll

10037. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, .ytj"fli ;fi\ j i.it A'5 $:Vftg
"Dan apabila datang lcepada mereka suatu berita tentang

keamanan atau pun ketalatan, mereka lalu menyiarkannya,"
sampai ayat, 'fi4 ;'.ii ,l;t 6b "Dan ulil amri di antara
merekn, " ia berkata, "Para pemimpin yang menguasai medan

pertempuran berpikir, lalu melihat informasi yang datang

kepada merek4 benar atau salah? Bila salah, mereka

menghilangkannya, dan jika benar, mereka

membenarkannya. _Lri. terjadi dalam medan pertempuran.

Allah berfirman, tri il..,tjo$\'Uud* lalu menyiarkannya.

Dan kalaul mereka melakukan selain ini ii'{, 'Mereka
menyerahlrannya', kepada Allatr, dan, Jj 6tj $4\ 3L'i# ;y 'Kepada Rasul dan ulit amri di antara
merelca'.'&2

10038. Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar

me,lrceritakan kepada kami, kaduanya berkata: Umar bin
Yunus menceritakan kepada kami dan Ahmad bin Manshu
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifatr
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Semuanya

dari Ilaimah bin Ammar yang menceritakan kepada kami,

il' AJ Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2tll6).nL Ibnu Javzi dalm tud Al Masir (21147).
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dari Sammak bin Abi Rumail, ia berkata: Ibnu Abbas

mengabarkan kepada kami bahwa Umar bin Khaththab

menceritakan kepadanya, ia berkata, "Ketika Rasulullalt

SAW mengisolasi istrinya --{alam pengisolasian beliau

terhadap para istrinya- ia hanya menemukan tempat minum

beliau tergeletak di dalam kamarnya."

Umar berkata, "Ketika aku hendak masuk ke dalam masjid,

tiba-tiba aku bertemu dengan orang-orang yang sedang

melempar batu kerikil, sarnbil berkata, 'Rasulullatr SAW

telatr menceraikan istri-istinya'. Aku langsung berkata, 'Aku
harus mengetahui kebenarannya sekarang'. Peristiwa tersebut

terjadi sebelum turun perintatr menutup aurat, maka aku

langswrg menemui Aisyatr binti Abu Bakar, Aku berkata,

'Telatr sampai berita kepadaku batrwa kamu telah menyakiti

Rasulullatr?' Ia berkata, 'Ada apa denganku dan apa yang

terjadi denganmu hai Ibnu Ktraththab? Kamu telah tercemar'.

Aku lalu mendatangi Hafshah binti Umar, dan aku (Umar)

berkat4 'Hai Hafshatr, demi Allah, aku baru tahu bahwa

Rasul tidak menyukaimu, mengapa aku tidak memintamu

untuk bercerai'? Hafshatr pun menangis tersedu-sedu. Aku
lalu bertanya kepadanya, 'Di mana Rasulullatr?' Hafshah

menjawab, tseliau sedang berada di dalam kamarnya'. Aku

pun perg unhrk menemui beliau. Di tengah perjalanan aku

bertemu dengan Rabah (pelayan Rasulullatr SAIY) sedang

dudtrk di anrbang pintu kamar sarrbil menjultrkan kedua

kakinya di atas batu nisan. Al<u lalu berkata, TIai Rabah,

izinkanlah aktr bertemu dengan Rasulullah'.

Rabah lalu melihat ke arah kamar, kerrudian melihat ke

aratrku dan terdiam. Aku pun meninggikan suaraku sarnbil

berkata, 'Hai Rabah, persilakan aku masuk unhrk bertemu
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dengan Rasul. Menurutku Rasul mengira kedatanganku ini
berkenaan dengan Hafshah. Demi Allah, jika aku

dipointahkan Rasul untuk memukul leher Hafshatr, pasti aku

akan memukulnya'. Rabah masih melihat ke arah kamar,

kemudian melihat ke arahku, lalu berkata dengan

me,nggunakan tangannya seperti ini 
-yakni 

memberi isyarat

dengan tangannya untuk mempersilakan aku masuk-.

Aku pun masuk menemui Rasul di dalam kamarnya, dan

terlihat Nabi sedang berbaring di atas tikar, dengan dibalut

sehelai kain. Ketika beliau duduk, nampak bekas tikar
membekas pada pelipisnya. Kedua mataku langsung

menyapu selurutr isi kamar Rasulullatr, nitmun aku tidak

mene,mukan apa-apa yang berhubungan dengan duniq selain

sege,ngam gandum dan segengam brji kurma kira-kira
gandum dan biji kurma itu kalau ditimbang ada sekitar dua

sha', dan apabila ada yarg tersisa paling satu dua. Hal itu
membuat air mataku berlinang.

Rasulullah SAW lalu bersabda,'Wahai Ibnu Khaththab, apa

yang membuatmu menangis?' Aku menjawab, 'Wahai

Rasulullab, bagaimana aku tidak menangis, engkau seorang

manusia pilihan, seorang rasul dan sebaik-baik makhluk

daripada seluruh makhluk-Nya, dan ini kamarmu? Ini benar-

benar aneb padahal sudah menjadi adat kebiasaan bahwa di
kamar para raja dan kaisar terdapat buah-buahan dan anggur

putih. Se,me,ntara itu, keadaan engkau seperti ini?'Nabi lalu
bersabda, 'Hai lbnu Khaththab, apakah kamu tidak senang

aWtirat dijadikan untuk kita dan dunia untuk mereka?' Al<rr

berkata, Yan wahai Rasulullah'. Nabi bersabda,

' B qt erimalras ihl ah kcp a da Al I ah'.
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Aku tidak berbicara lagi karena Allah telah menurunkan dari

langit kebenaran ucapan beliau kepadaku. Aku lalu berkata,

'Wahai Nabi Allatr, apabila engkau menceraikan istrimu,

maka Allah, Jibril, Mikail, aku, Abu Bakar, dan orang-orang

mukmin, akan ada bersamamu'.

Kemudian turunlah ayat, 'n;'; 'fi 3{ y{e ffi 6y
l-frt 'Dan iitca lcamu berdua bantu-membantu

menyusahlran Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah

Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril....' (Qs. At-Tahriim

[66]: a)

Sedangkan aku masih saja berbicara kepada Nabi, padahal

aku melihat kemaratran pada wajah beliau, hingga wajatrnya

kembali bersinar cerah. Beliau tersenyrm sampai nampak

gigi serinya, karena beliau adalah manusia yang mempunyai

mulut yang paling bagus.

Nabi lalu bersabda, 'Ya, aht tidak menceraikan mereka'. Aku
pun berkata, 'Ya, Nabi Allah, sesungguhnya telah tersiar

kabar bahwa engkau telah menceraikan istri-istrimu, maka

izinkanlatr aku untuk menyampaikan berita ini kepada

mereka, bahwa engkau tidak menceraikan istri-istrimu?' Nabi

lalu bersab da,'Jika engkau menghendaki, lalailranlah'.

Aku segera bangkit menuju pintu masjid, lalu berkata,

'Camkanlatr! sesungguhnya Rasulullah tidak menceraikan

istri-istrinya. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat yang

morerangkan kondisiku dan kondisi Nabi, 'i"A 3ii-$t1:
,'.i1 $qtfi )i$i j;ii;,tri i*.V6'rAiJ' fi(
ifi ii:f'r'iJil'uilld; 'il"Dan apabita datans trepada

merelra suatu berita tentang keamanan atau pun ketahttan,

merelra lalu menyiarlcannya. Dan kalau mereka

menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara
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tnereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui

lrebenarannya (alan dapat) mengetahuinya dari merekn
(Rasul dan ulil amri)".'

Aku yang mengambil berita langsung dari sumbernya*'f.'ffi

rakwit firman Attah: )t-;S i#f: # itt Ft{tr;
d+ {f $$: (Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah
kepadamu, tentulah kamu mengihut syetan, leecuali dari sebagian

kecil saj a [diantaranuJ)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalatr, "Hai orang-orang

mulonin, sekiranya tidak ada nikmat dan karunia Allatr kepadamu,

taufik dan rahmat-Nya, niscaya musnatrlatr kalian dari cengkeraman

orang-orang munafik, orang-orang yang jika diberikan perintatr oleh
Rasululatr.sAw akan berkata, &TlE 4.'!* Utitit:t'gzriE
3ii ,s5\ ia '(Kewairban kami hanyalah) taat'. Tetapi apabita
merelra telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat
di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka

katakan tadi'.

Tentulah kamu sama seperti merek4 kecuali dari sebagian

kecil yan! mengikuti p€rintah syetan, sebagaimana ikutnya orang-

orang yang telatr diterangkan mengenai sifat mereka.

Auah bernrman, {t Xt*3i {3* ilG3i i<4; tt't'Ulf tri
# "Kolou tidaHah lcarena kartrnia dan rahmai ,lUat kcpadamu,

fl3' Diriwayatkan d€ngan lafazrr yang Mcda, Abu Awwanah dabm Musnad
(311il), Al Baihsqi ddxn As-Sutan (7146), dan Abu Ya'la dalam Musand
(l/le).*' Ap" )ang tcrEra di aotua hndr r[], tclah hilang dari manuskrip, dan karni
nenem*amya dari naskahrunuslrrip yang lain.
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tentulah lcamu

(diantaramu)."
mengikut syetan, kecuali dari sebagian kecil saja

Orang-orang yang telah dibicarakan Allah SWT, 'U-5\ qV-
(,-;l;e'*, j *Gliifr''€)'bitll- tiA; "Hai orang-orans yans

beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah (lce medan

pert empuran) berkel omp ok-kelomp ok, atau maj ulah bers ama- s ama. "
(Qs. An-Nisaa'[4]:71)

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan makna

$ilt yang telah dikecualikan mereka padaayat ini, siapa saja di antara

mereka dan unhrk apa sifat-sifat mereka dikecualikan?

Sebagian dari mereka berkata, "Mereka adalah kaum

cendekiawan yang mengambjl istinbat, dikecualikan keadaan mereka

pada ayat, & fr,rf+j]j-'U-5i'^19' Tentul a h orang- oran g yan g in gin

mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka

(Rasul dan ulil amri)'.

Dihilangkan dari mereka bahwa mereka mengetahui kebenaran

berita )rang tidak diketatrui oleh selain mereka (orang yang

mengetahui kebenaran berita) mengenai berita keamanan atau

ketakutan yang datang kepada mereka "

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10039. Bisyr bin Mu'adz menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, ia berkata: Dia
pasti termasuk orang-orang yang mengetahui kebenarannya

(akan dapaO mengetahuinya dari mereka @asul dan ulil
amri). Sekiranya tidak ada karunia dari Allah, sudatr tentu
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kamu akan syetaq kecuali sebagian kecil
(diantaramu) yang tidak mengikutinya.ns

10040. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

d+ ft'ir{ Ii #<1 )#;, &{, ;fr ',fi $ tj', xotou
tidaHah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu,

tentulah kamu mengihtt syetan, kecuali dari sebagian kecil
saia (diantaramu)," bahwa maksudnya 

-ud:Ifu, 
"Pastilah

kamu semuamengikuti syetan. Ayat, )l,.9 U "Kecuali dari
sebagian kccil saja (diantaramu),1'*pefii ayat, 'U-ii '^1tl
& )i;rt:l*l "Tentulah orang-orang yang ingtn
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari
mereka (Rasul dan ulil amri), " k@uali sebagian kecil
(diantaramu).ffi

10041. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami, tentang bacaan dari
Sa'id, dari Al Qatadatr, tentang ayat, Srl; itt 'S* {tri
d;6 {f ';f"!ti )1;S f*'ti "Katau tidaktah trnrena

lrarunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu

fnengihrt syetan, kecttali dari sebagian kecil saja
(diantaramu)," ia berkata, '?astilah kamu semua mengikuti

syetan. Sedangkan ayx i6J7'Xecuatr dari^sebagian kecil
saja (diantaramu)', sama seperti aya! iijZl:'-t- 'UJi '^ltl
& 'Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui

lrebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari merelw

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (3ll0l7) dan Al I\fawardi dalen An-Nukat wa Al
Uyn(llslt).
AMurrazzaq dalam taeir (1146f) dan Ibnu Abi llatim dalam tafsir (3/1017).

ils.

ffi
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(Rasul dan ulil amri)'d+ {f 'Kecuali dari sebagian kecil

saja (diantaramu)."u7

10042. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij seperti itu, yakni sama dengan

perkataan Al Qatadah, dan ia berkata, "Tentulah mereka

mengetatrui kebenaran informasi tersebut, kecuali sebagian

kecil."tr8

Ada yang berpendapat batrwa justru mereka ---orang-orang

yang telatr dijelaskan sifat-sifatrya- yang mengatakan taat kepada

Rasulullatr SAW, apabila mereka pergi dari sisi Rasul, merubah apa

yang telah mereka katakan [kepada Rasul, dan mereka berkata, "Allah
mengecualikan mereka pada ayat, ., lj"$l 'Mereka lalu
menyiarkannya', dan mereka berkatalfle maksud perkataan tersebut

adalah, "Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan

atau ketakutan, mereka menyebarluaskan berita itu, kecuali sedikit

dari mereka yang tidak menyebarkan berita itu."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10043. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdulllatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, j:;$tri
'if"!f )r,i'l i#5i W jii "Kotou tid.awah karena

6'18,

6,.9.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3ll0l7) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2tr48).
Ibnu Janzi daramkd Al Masir (21148).
Apa yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami
menernukanqra dari naskah rnanuslrip yang lain.
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lrarunia dan rahmat Allah kcpadamu, tentulah kamu

mengilat syetan," batrwa maksudnya adalah terputus

pembicaraan, dan ayaf 51Y {5 "K"*oli dari sebagian

lrecil saja (diantaramu)," sebagai permulaan ayat untuk

berita omns-orans munafik. Ayat, J *'iti;f $:Vftg
'r",1i6 ,J.fri "Dan apabita datanf pepada merepa 'uit'

berita tentang keamanan atau pun ketahttan, mereka lalu
menyiarlcannya," maksudnya adalah sedikit orang yang

beriman. Segalapuji bagi Allah yang telatr menurunkan kitab

yang benar dan lurus, serta tidak ada penyimpangan

bagrnya.650

10044. Yturus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"Ini merupakan permulaan dan penutupan ayat, yaitu,

mereka me,nyebarluaskan berita tersebut kecuali sebagian

kecil (diantaramu). Sekiranya tidak ada karunia dan rahmat

dari Allah kepada kamu, pastilatr tidak akan ada yang

selamat, baik sedikit maupun banyak.'6sl

Ada yang berpendapat bahwa justnr pengecualian dari ayat
';".:'l1f#l "Tentulah kamu mengilafi syetan."

Mlreka berkat4 "Orang-orang yang dikecualikan adalatr kaum

yang tidak ingin bersama dengan yang lain dan ingin mengikuti

syetan. Allah telah menjelaskan bahwa orang-orang yang telah

selamat dari ajakan syetan, dikecualikan yang lain karena tidak
termastrk dalam kelompok.

650' Al Mawardi dalen An-Nukat tw Al (lytn (ll5l2) dan Ibnu Jauzi dalam 7ad At
Masir (21148).

6st. Ibid.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10045. Diceritakan kepadamu dari Al Husain bin Al Faraj, ia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

Sulaiman mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Adh-

Dhahhak bin Muzatrim berkata mengenai ayat, iii 3:;5tr;
5'p- {1 tr:tt| )!-SS AG'i &-16 "Katau tidaktah

karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu

mengilafi syetan, kecuali dari sebagian kecil saja

(diantaramu), " ia berkata, "Mereka adalah satrabat-sahabat

Nabi SAW yang sedang membicarakan diri mereka tentang

perkara-perkara syetan. Hanya sedikit golongan dari mereka

yang tidak ikut membicarakannya."652

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr, "Sekiranya

tidak ada keutamaan dan ratrmat dari Allah kepada kamu, pastilah

kamu semua akan mengikuti syetan."

Mereka berkata, "Ayat, d+ {f keluarnya kata-kata istitsna

(pengecualian) pada lafazh adalatr bukti yang mencakup keseluruhan.

Sekiranya tidak ada keutamaan dan rahmat Allah atas kamu, pastilatt

tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat."

Oleh karena itu, !a menjadikan ayat, d*$ S1 "K"ruoli dari

sebagian kccil saja (diantaramu)," sebagai bukti pencakupan, dan

mernberikan contoh te,ntang hal itu.

Seperti perkataan Ath-Thurmah bin Haldm dalam memberikan

pujian kepada Yazid bin Al Mihlab,

652' 16oo Abi Hatim dalam tafsir (3/1017).
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astirlxli l,gt J# ..,)t1,',s.i'6 r,;l
Mereka Uotutr, "sangat jelas batrwa perkataan ini

menerangkan sifat pujian yang mengandung celaan dan kejelekan.
Jadi, dapat diketatrui bahwa maknanya adalah, Tidak ada celaan dan
kejelekan di dalamnya, karena seseorang yang disifati itu mengandung
celaan'. Jika yang disifati mempunyai cacat meskipun sedikit, maka
dia tercela. Akan tetapi, apa yang telatr kami sifati dengan hal itu
adalah menghilangkan semua aib dan celaan."

Mereka berkata, "Itu sama seperti makna ayat, 'bE*)i #7,za
)t*9 Yl 'Tentulah lcamu mengihtt syetan, kecaali dari sebagian kecil
saja (diantaramu)', batrwa maknanya adalah, 'pastilah kamu semua
mengikuti syetan'."

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling tepat
adalatr yang mengatakan bahwa maksud pengecualian itu adalah
sebagian kecil yang menyebarluaskan.

Ia berkata, 'Maksud perkataan tersebut adalah, 'Apabila datang
kepada mereka suatu berita mengenai keamanan atau ketakutan
mereka, maka mereka menyiarkannya, dan kalaulatr mereka
mengembalikan berita itu kepada Rasul, maka pasti hanya sedikit
yang menyebar dan menyiarkan berita tersebut'."

Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, karena
pendapat tersebut tidak lepas dari salatr satu pendapat yang telatr kami
sebutkan. oleh karena itu, tidak boleh menjadikan ayat KS
'df"51 "Tentulah kamu mengihtt syetan," karena orang-orang yang
telah diberikan kanrria dan rahmat-Nya oleh Allatr tidak boleh

653 Ath-Thurmah bin Hakim rnenyebutkan syair ini di &lam Ad-Diwan. l'xrfaztt
dlt artinla harga diri dan 

-kesomb*gao. 
I:rfafu '+JtLlr artinya aib. Ini

merupakan bait syair yang menyatakan pujian tcrhadap yazid bin eiuinuu uin
Abi Shafrah (hal. 79).
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menjadi pengikut syetan dan tidak boleh mengalihkan makna kitab
Allah menurut kebiasaan yang tidak dapat dipahami secara jelas

dalam konteks pembicaraan kaum Arab. Kami mengalihkan makna

tersebut menurut kebiasaan retorika dan metode kaum Arab, maka
kami mengarah kepada makna yang dimaksud oleh orang-orang yang

mengatakan bahwa maksud hal itu adalah, "Tentulah kamu semua

mengikuti syetan." Kemudian mengira bahwa ayat '5,.$ J! "Kecuali

dari sebagian kecil saja (diantaramu), " menjadi bukti yang mencakup
secara keseluruhan, sekaligus keluar dari penafsiran ahli tafsir. Juga

tidak bermaksud mengaratrkan pemahaman tersebut kepada

p engecu ali an ay at, i{4'irL;fi- A.ri'^19 " T e n t u l a h o r a n g - o r an g
yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya
dari mereka (Rasul dan ulil amri)," karena kebenaran tersebut akan
jelas jika sudah diserahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara

merek. Biarkan Rasul dan ulil amri yang menjelaskannya. Setelah itu
baru diberi penjelasan untuk mereka.

Setiap orang yang ingin mengetahui kebenaran dengan

sebenar-benarny4 hendalarya menyamakan pengetahuan tersebut,

maka tidak ada jalan untuk mengecualikan dan membedakan sebagian

orang yang mengambil istinbat ftesimpulan) dari mereka dan

mengkhususkan sebagian dengan ilmu, kendati mereka semua silma
dalam segi ilmu, karena tidak ada bukti perkataan yang menunjuk&an
hal tersebut, kecuali pada apa yang telatr kami katakan. Tiga pendapat

ini mastrk dalam kategori pendapat yang salah, yang telah kami
jelaskan. Sudatr jelas batrwa pendapat yang benar dalam menafsirkan
ayat tersebut adalah pendapat yang keempat, yaitu pendapat yang

telah kami putuskan dan jelaskan mengenai kebenarannya terkait
pengecualian terhadap penyiaran.

ooo
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u1';i p'qr:A,i'6s3, Jy-,iki* 
"*t 

Ji, A #
j-'-J 3iri s\ fr 'l,V W cji fr 3k

'TMalrc b ap u anglah l@nru p ada i alan /.lllah, tidaklah l<mru
ilibebani melainlcmr dengan l<ewajiban lr;alffau sendiri.

Kobmlsnlah senangat Para nra/<rnin bma* buperang) .

lvhtd,oh. nrudalwn y'.Jllah nwrolak ser (mg(m ofl fiig. sr ang
yclttg lr;alfi, itu. y',Jllah drufi besar l<chnten ilan amat l<eras

silaocn(Nyo).

(Qs. An,Nisaa' t{l: 84)

Takwir rirman Ailah: -i:;'6)ar$5k3* iti t;,i.'r.:r11
S.-S;'r;;ri 6ti'rS xV t7:K,"5t ;( :& ;t'ai pA;iil
(Maka berperanglah hamu pada jalan Allah, tidaklah kamu
dibebani melainkan dengan kewajiban karrru sendii Kobarhanlah
semangat para mukmin funtuk berperangJ. Madah-mudahan Allah
menolak serangan otangerang yang kaftr itu. Allah amal besar
hekuatan dan amat heras siksaan[NyaJ)

Abu Ja'far berkara: Maksud 
^y^r, 

$y,XK{ ;it W AW,ifi; "Maka berperanglah kamu pada ialh Ailah,'fi;;Hah kamu
dibebani melainlran dengan kewajiban kamu sendiri," adalatr, 6cHai

Muhammad, perangilah musuh-mustrh Allatr dari orang-orang yang
menyekutukan Allah.

itl rb tl "Pada jalan Allah," maksudn5ra adalah pada senrua
yang telah disyariatkan untuknu, dan itu addah Islam. perangilatr

mereka sekalipun kamu sendirian.
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6tn, Jy&i* "Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan

kewajiban kamu sendiri," maksudnya adalah, "Allah tidak akan

membebanimu dengan kewajiban berjihad melawan musuh-Nya dan

musuhmu, kecuali apa yang telah terbebani kepadamu dari hal itu,
bukan apa yang menjadi beban pada selain dirimu. Artinya, kamu

hanya mengikuti apa yang telatr kamu dapatkan, bukan apa yang telah

didapat oleh orang lain, dan dengan apa yang telah Aku bebani

kepadamu, bukan apa yang Aku bebani kepada orang lain'."

'W:iIi ,rp "Kobarkanlah semangat para mulonin (untuk

berperang), " dan anjurkanlah berperang kepada mereka, menjalankan

apa yang telatr diperintatrkan kepadamu, dengan mengikutsertakan

mereka berperang bersamamu.

Mengenai ayat, ljj{ C_$i ,;U ,K 6 Xi ,# "Mudah-

mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu," ia
berkata, "Maksudnya adalah, 'Mudah-mudahan Allah menolak

serangan orang-orang yang kafir kepada Allah dan mengingkari

keesaan-Nya, serta mengingkari risalah dan dirimu, dan orang-orang

yang dengki kepadamu'."

Telah dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu bahwa

lafazh ;fr "Mudah-mudahan" merupakan suatu kewajiban dari

Allah, maka tidak ada gunanya mengulang pembatrasan tersebut.

Mengenai firman-Ny4 W b?, 9,11 33 6lj *.taot,

amat besar kelautan dan amat keras siksaan(Nya)," ia berkata,

"Allah sangat kuat dalam menghancurkan orang-orang kafir yang

menjadi musuh-Nya dan dalam menghancurkanmu serta sahabat-

sahabatnu. Oleh karena itu, janganlah kamu menghindar dan

berpaling dari peperangan tersebut, karena Aku telah mempersiapkan

kekuatan, kekalatran, bencana, dan siksaan untuk mereka,

melemalrkan tipu-daya dan kekuatan mereka, serta meninggikan

kebenaran atas mereka.



10046. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Y azid bin Zwai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

W 3,ilS 'lDon arnat keras siksaan(Nya)," batrwa

maksudnya adalah siksaan.6sa

ooo

l.':t,'\fr, "& {rW 4*; fr klc'it^,. "t\ s
@ 6"r, {},r {i {i,69"\ir'31{ fr ,k

"Barangsiapa yang munberil<mr ryafadt yangbaikr niscaya
ia al<mr memperolehbagian (pahala) dmi padtruyd. Dan

barangsiapa mertbqi syafaat yar.gbwah niscaya ia alwt
memil<ul bagtmt (dota) dni padony a. Allah Maha l(uasa

atas segala sentatu.

(Qs. An,Nisaa' [4]: 85)

raBwir rirman Atrah: "w u; fi Kilc'ii|-..'el 6\irffi i e q'-,e,'&' ;; i i o, o n g, i op a y a n s m e m-5 e r i k a n

syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian [pahalal dari
padanya dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia
akan memikal bagian [dosal dari padanya)

b-- ..Ab_, 
J2'farberkata: Maksud ayat, {3-'1G'{#.'e:4#

q4 '# :n "Barangsiapa yang memberilan syafaat yoig botk,

niscaya ia aknn memperoleh bagian (pahala) dari padanya," adalah,

Tittsir Ath:fhabari

6s4' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1018), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(2lll7), dan Ibnu Javi dalamZad Al Masir (21149).
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"Hai Muhamamd, siapa yang menjadi penolong untuk melindungi

satrabat-sahabatmu, maka ia yang memberikan syafaat kepada orang-

orang yang berjihad dan bemerarnU di jalan Allah."

Mengenai firman-Nya, qq e; rt Kr "Niscaya ia alcan

memperoleh bagian (pahala) dari padanya," iaberkata, "(Maksudnya
adalah) bagian dari patrala Allah dan balasan kemuliaan yang besar."

Mengenai fi rman-Ny 
^,'zlii 

Ifr '& r;i " D an b ar angs i ap a

memberi syafaat yang buruk," ia berkata, "Maksudnya adalah,

barangsiapa memberikan syafaat untuk memberikan perlindungan

kepada orang-orang yang kafir atas Allah dan atas kaum mukminin,
maka dia harus diperangi bersama mereka (orang-orang kdfir), dan itu
adalah syafaat yang buruk.

q4U,; fi Kr "Niscaya ia akan memilai bagian (dosa) dari
padanya."

Maksud lafazhJ.it adalah,rlTib dan bagian dari dosa, yang

diambil dari lafazh €Fti -idt ,F yang artinya pelana unta dan

tempat bonceng di belakang, yaitu kain atau sesuatu yang disiapkan,

yang serupa dengan pelana kuda. Dikatakan, "Fulan datang sambil
membonceng," apabila ia datang dengan menaiki kendaraan, seperti

yang telah kami terangkan untuk tempat

Dikatakan, "Maksud ayat, $r/, rt k'lG'ii<.'e4 6
Qi "Borongsiapa yang memberilcan syafaat yang baik, nis-caya ia

alran memperoleh bagian (pahala) dari padanya," adalah saling
memberikan syafaat. Tidak dapat dipungkiri, ayat ini diturunkan pada

apa yang telah kami sebutkan, kemudian disebutkan semua syafaat

yang baik secara umum.

Kami memilih pendapat yang telatr kami katakan mengenai hal

itu, karena di dalamnya mengandung kesinambungan ayat yang telatr

diperintatrkan kepada Nabi, serta mengandung sebuah anjuran kepada
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orang-orang mukmin untuk berperang. Jadi, hal itu merupakan sebuah

janji untuk orang-orang yang menjawab panggilan Rasul, dan

ancaman bagi orang-orang yang enggan menjawab panggilan dan

anjuran tersebut. Seakan-akan ancarnan itu seperti anjuran untuk

memberikan syafaat kepada sesarna manusia, yang belum disebutkan

pada ayat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10047. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dTi-Mujatrid, tentanp avat- 'i|.-A-i:e<.'e:4 6
1+'{fr "* ni$'A; rt k "Barangsiaf,a yang

memberikan syafoat yang baik, niscaya ia akan memperoleh

bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi

syafaat yang buntk," ia berkatq "(Maksudnya adalah

memberikan syafaat kepada sesama manusia)."6s5

10048. Al Mutsanna menceritakan ke'padaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Muj ahid, seperti itu.656

10049. Diceritakan kepadaku dari Ibnu Mahdi, dari Hammad bin
3d"*"1, dari Humaid, dari Al Hasan, ia berkata,

"Barangsiapa memberikan syafaat yang baik, maka bagrnya

Bl gTtT*, karena Allah berfirman, Le'i#''e4 6
W-5;' fr Kr "Barangsiapa yang memberikan syafaat

ott' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1018), Al Mawardi dalam An-Nutut wa Al Uyun
(l I 5 l2), dan Ibnu I auzi dalam tud Al M as ir (2 I I 5 0).ffi' Ibtd.
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yang baik, niscaya ia alran metnperoleh bagian (pahala) dari

padanya', dan tidak dikatakan il- yarrg artinya pasaogan.65'

10050. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari seorang laki-

laki, dari Al Hasan, ia berkata, "Barangsiapa memberikan

syafaat kebaikan, maka dituliskan pahala untuknya, selama

kegunaan dan manfaatnya masih berlangsung."utt

10051. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, it berkata: Ibnu Zaid ditanya

tentang ayat, q4 A; rt Ki 1C 'ril-'' 'e:r- $
"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya

ia almn memperoleh bagian (pahala) dari padanya."

Ia lalu berkata, "Memberikan syafaat yang baik dan

mengamalkannya, maka syafaafirgu- dan orang yang diberi

p,afaat ittr adalah teman. {r.; fr) KiG'|$fi '*\ 6
$l'Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk,niscaya

ia akan memihi bagian (dosa) dari padanya'. Keduanya

menjadi teman, seperti pelakunya menjadi dua orang yang

berteman."659

Mereka yang menafsirkannya dengan "bagian" atau 'trasib"

menyebutkan riwayat berikut:

10052. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

Ibid.
Ibid.
Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyn (ll5l2) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (21150).

657.

65r.

659.
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q+; rt g:'-'-^G'1ffi'e4 & "Barangsiapa yans

memberilran syafaat yang baik,iiscaya ia akan memperoleh

bagian (pahala) dari padanyar" bahwa artinya bagian dari

syafaat kebaikan. q:;W fr &, -q ie, e ij
"Barangsiapa rnemberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan

memilai bagian (dosa) dari padanya."

LafazhJKjt di sini artinya dosa.660

10053. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath mencerit4kan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, \!ii M li i*, "Nir"oyo ia akan memihtl

bagian (dosa) dari padaflla," batrwa lafazh.yS3t di sini

adalah "bagian" (dari dosa).661

10054. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far menceritakan kepada karm- dari bapaknya, dari Ar-

Rabi, tentang ayat, (qii "J1{ 
^ 

;< "Niscava ia akan

memilail bagian (dosa) dari padanya, " yaitu bagian dari

dosa, maka menjadi bagran yang buruk.662

10055. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
*Al kilt dan an-nashib adalah satu makna. Allah berfirman,

.6j U ffi #j- 'Niscaya Attah memberikan rahmat

lrepadamu dua bigianl " (Qs.Al Hadiid [57]: 28).663

@. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1019) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al
Uyun (ll5l2).*| Ibid.

61 lbid.
63' Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun (ll5l2').
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rakwil lirman Auah: 4 X* $ t6i'o?S (Attah Maha
Kuasa atas segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam

menakwilkan ayat, U l* $ g'Ai 'o$,.Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu."

Sebagian berpendapat batrwa makna ayat ini adalah, "Allatt
Matra Penjaga dan Menyaksikan atas segala sesuatu."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10056. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdulllah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu
Abbas, tentang ayat, s 2r$ $ gfui i,$*Ailah Maha
Kuasa atas segala sesuatu, " ia berkata, "Maknanya adalah,

Matra Pemelihara."6s

10057. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai tafazh (4j, aun*a maknanya adlatr,

Matra Menyaksikan.665

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1019) dan Al Maunrdi dalanAn-Nulwt wa Al
Uytn (ll5l2).
Mujahid dalam tafsir (hal. 287), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(l/513), Al Bagbawi dalarrn Ma'alim At-Tanzil (2lll8), dan Ibnu Jauzi dalam
kd Al Masir (21150).

fl.

665.
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10058. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari seorang laki-

laki bernama Mujahid, dari Mujahid, riwayat yang sama.666

10059. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang lafazh
(,* ia berkata, "Maha Menyaksikan, Maha Membuat

Perhitungan, dan Maha Memelihara."667

10060. Ahmad bin Utsman bin Hakim menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdunatrman bin Syuraik menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Khushai[ dari Mujahid Abi Al Hajjaj, tentang ayat, 'ii'o('t
W # $ g *Allah Mala Kuasa atas segala sesuatu," ia

berkat4 "Lafazh 'r>iilit maknanya adalah Maha

Menghitunr.,668

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah melakukan

pengaturan atas segala sesuafu.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10061. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir
berkata tentang ayat, W # ,f g6i itQ sAllah Maha

Kuasa atas segala ,"ruoiu," ia berkata, *Lafazh H$jr
malcnanya adalah Yang Kekal."66e

Al Mawardi dalam An-Nuknt wa Al Uyun (ll5l3). Al Baehawi dalarn Ma'alim
At-Tanzil (2lll8), dan Ibnu lavi ddamZad Al Masir (2/l5l').
Ibid.
Ibid.
Ibnu Janzi dzlamzad Al Masir(2/l5l).

ffi.

667.

658.

669.
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Ada yang berpendapat bahwa malcnanya adalah Yang Maha

Kuasa.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10062. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadtrdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, (tij 16,f e'$i'o(3*,eaah Maha Kuasa atas

segala sesuafii," 6"h*" malana lafazh tiiir adalah Matra

Kuasa.67o

10063. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkatar lbno Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, (rt2 #${Pfrti$('r*mah Maha Kuasa atas

segala sesuatu," ia berkat4 "(Maknanya adalatr, Dia Matra

kuasa atas segala sesuatu.'671

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar yaitu yang

mengatakan batrwa malananya adalah Matra Kuasa, sebab apa yang

kami sebutkan me'ngenai hal tersebut adalah dengan menggunakan

bahasa kaum Quraisy, seperti syair yang diucapkan untuk Zubair bin

Abdul Muthalib, paman Rasulullatr SAW,

4 *u **t ...1b u-,itcjk ,* r/iit

"Alat menahan napas atas kedengkian orang-orai, *n, dengki,

padahal aht mampu mengatasi segala kebuntkannya."672

670' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (31102) dan Ibnu Athifh dalan. Al Muharrir Al
wajiz(2186\.

67r' t$nr Athitah dalamAl Muhanir Al Wajiz (218Q.
672' Bait fui milik Abu Qais bin Rifa'ah dan dinukil oleh As-suyrthi dari Tsa'lab,

bahwa n'rnn)ra adalah Nufair.
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Artinya adalah mampu.

Nabi SAW bersabd4

4-;'gat'of tLil';u
uCularplah seseorang berdosa, (apabila ia) menyia-nyiakan

orang yang ada dalam leehtasaannya (tanggungannya). "

Dalam riwayat yang menggunakan lafazh Lt$ytt maksudnya

adalatr, seseorang yang berada di bawah kekuasaannya; keluarga dan

sanak kerabatnya.

Dikatakan, g.ir'uq ngi U,6i ,utit $lpr 3li 3,6( "pu1an

memberi makan sesuafu." bf.Jt 
"aA*, 

'isim, 
siedanekan .'.'tl yang

dinyatakan dalam syair Yahudi,

?f ,pat ;1 r *!:ri3# ai; ...r1tsy?*l; ,,t-b'4
ott l- ^i'^ 74t JL ;\...1i4;,i\,p

Maknanya adalatr, "Aku yang menyelesaikan perhitungan."

padahal bukan makna ini yang dimaksud.

OOO

Ahrnad dalam Musand (21160), dan riwayatnya menggunakan lolimat, "'e,:rjl'.
Abu Daud dalarn Zakat (1692\, dan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id
(4t32s).
Dua bait ini disebutkan dalxn Al Ashmu'iyat (85), Abu Ubaidah dalanMajaz Al
Qur'an (l/135), Al-Lisan 1cr3{ keduanya syair untuk Samuel bin Adiya' Al
Yahudi. LihatAd-Diwan (hal. 8l).
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T ip i,g';\i "tSis tW'$,,E3 H #rv
@W16

" A1abila l<ffiw diberi penghonrrolt'rnJ ilengon sesuaht
penghonndtrtn,mal<f, balaslahpenghonnatanituilangmt

y ang lebih b aik dmi p admy a, atnt b alaslah p mglwtrtatart
itu (dengorl yolng sarupa). Sesunggul^ya Allah

menp uhiangonl<an segald sesu,aht.o

(Qs. An,Nisaa' [4]: 86)

rakwil firman A[ah: \i;i iwl4",W #,#rv
(Apahila hamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan,

maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari
padanya, ataa balaslah penghormatan itu [dengan yang serapaJ)

Abu Jaffar berkata: Maksud ayat, E #fU "Apabila

lramu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan," adalah,

"Apabila kalian didoakan dengan panjang umur, selamat, dan

sejahtera."

-\i,r'i t W 'iA,'tj{i"Mol* balaslah penghormatan itu

dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu

(dengan yang serupc,). " Maksudnya adalatr, "Doakanlah orang yang

mendoakanmu dengan baik, dari apa yang ia doakan untuk kamu." J
'\is'ir"Atou balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)."

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan sifat

penghormatan paling baik yang dilalcukan oleh orang yang menrberi



penghormatan, dan menjawab dengan penghormatan yang silma
dengannya.

Sebagian berpendapat bahwa ,yy1 paling baik adalah, bila
dikatakan kepada seorang muslim, F}i iy!t, maka hendaklah ia
membalas, bt 'zij :i i#, '&i dengan menambatrkan doa untuk
orang yang telatr mendoakannya. Atau menjawab, 'iSV irUr sama

seperti yang telatr didoakan untuknya, seperti yang dikatakan
untuknya, atau mengatakan, it*:J' iqr! mendoakan untuk orang
yang telah mendoakannya, seperti yang telatr didoakan untuknya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10064. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, Gji tW l;\,W'#, i* tilj,, Ap abi t a
kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan,
malra balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik
dari padanya, atant balaslah penghormatan itu (dengan yang
serupa), " ia berkata, "Apabila seseorang memberikan salam

{enapamu, maka hendakla}r kamu menjawab dengan, '#i
nr C)i iifir, sama seperti yang telah ia katakan
i<epadamu."675

10065. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

!f*d*.a*i Ibnu Juraij, $ari Atlra, tentang ayat, f*fUG;S 5 W 'G1, W H"Apabita kaiu diberi
penghorrnatan dengan sesuatu penghormatan, maka

Tafsir ltth:Ihafuri

675' Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (21152) dan As-Suyuthi dalarr- Ad-Dun Al
Mantsur (2/188).

€l
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balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari

padanya, atau balaslah penghortnatan itu (dengan yang

sentpa)," ia berkata, "(Maksudnya adalah) pada orang

Islam.'676

10066. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Suwaid

menceritdcan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Jtraij, mengenai hal

yang telatr dibacakan atasnya dari Atha, ia berkata, '?ada

orang Islam.'677

10067. Ibnu Walci' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan ke,pada kami dari Suffan, dari Abi Ishaq, dari

Suraih, ia berkata" "Lafazh i<& ir^l,l sama seperti yang

telatr diucapkan unttrknya.'678

10068. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dan Isma'il bin

Abi Khatid, dari Ibratrim, bahwa ia menjawab dengan,

hi;;; {#g;1oze
10069. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari f.thiyah, dari

Ibnu Umar, battwa ia me,njawab dengan #i "Semoga

keselamatan pula atas kamu.'680

676. 16ou Abi Hatim dalsmtafsir (3ll02l),Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uytn
(1/513), dan Ibnu Athifh ddamAl Muhanir Al Wajiz (2187).

orr. Ibid.
oze' 61 Baihaqi dalamls-Syr'ab (61510).
6D' Al Qruthubi ddamAl Jami' li Ahlram Al Qur'an (5/300).
ffi' Ibnu Athi),ah dilanAl Muhanir Al Wajiz (2187).
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah memberi

penghormatan yang baik kepada orang-orang Islam, atau memberi

penghormatan dengan yang serupa atas orang-orang kafir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10070. Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Asy-Syatrid menceritakan

kepadaku, ia berkata: Humaid bin Abdunatrman dari Al
Hasan bin Shalih, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Barangsiapa mengucapkan salam

kepadamu, maka jawablah salamnya, selalipun ia seorang

Majusi, karena Allah berfirman, 'iA,W i4, i*tili
G;:i, i\ W'Apabila kamu diberi penghormatai dengan

sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu

dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah

penghormatan itu (dengan yang serupa)'."u"

10071. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Salim bin Nuh menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sa'id bin Abi Urwatr menceritakan kepada kami dari

Al Qatadah, mengenai ayat, -\i't A,W #, i*r:tlj
"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu

penghormatan, malca balaslah penghormatan itu dengan

ydng lebih baik dari padanya,i bahwa maksudnya itu untuk

ftepada) kaum muslim Cjl i\ "Atant balaslah

penghormatan itu (dengan yang setapa)," kepada ahli

kitab.682

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1021) dan Al Mawardi dilam An-Nukat wa Al
Uytn (ll5l3).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1021), Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al Uyrn
(l/513), dan Ibnu Iwzi dalamZ;o,d Al Masir (21152).

681.

682.
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10072. Bisyr bin Mu'adz menceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

W 'o:;\ W H iV rilj "Apabita tramu diberi
penghormatan dengan sesuatu penghormatan, malca

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih b$k dari
padanya," batrwa itu untuk (kepada) kaum muslim, 

-\i;i t
'Atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa),"
kepada atrli kitab.'683

10073. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

ryrenceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

Gi$ 5 W'6';F #, iv rifi "Apabita tramu diberi
penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari
padanya," ia berkata, "Memberi penghormatan yang lebih

baik dari apa yang telatr disamp"ltq, maksudnya untuk
(kepada) kaum muslim, sedangkan G;i J'Atoo balaslah

penghormatan itu (dengan yang serupal', maksudnya kepada

atrli kitab."684

10074. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

ryrengabarkan kepada kami: Ibnu Zaid berkata tentang ayat,

cji fw';#yw##ti$ "Apabita kamu diberi
penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari
padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang

sertpa)," ia berkata, "Bapalku berkata, 'Kewajiban setiap

muslim adalah memberikan penghormatan yang lebih baik

83' Ibid.s' Ibtd.
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dari yang diucapkan untuknya. Apabila yang memberikan

penghormatan bukan orang Islam, maka ia menjawabnya

sama seperti yaog dikatakan kepadanya'."68s

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

mengatakan batrwa itu ditujukan kepada orang-orang Islam. Maksud

dari makna tersebut adalah, diharuskan menjawab salam atas seorang

muslim 
-apabila 

seseorang memberikan salam kepadanya- dengan

yang lebih baik dari salam yang telah diucapkan untuknya, atau sama

seperti yang telah diucapkan untuknya.

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, l"Apabila

seorang ahli kitab memberikan salam kepadamu, maka jawablah,

#i 'Dan atas kamu pula'.'686

Nabi SAW menjelaskanl6sT batrwa diwajibkan atas tiap-tiap

muslim untuk menjawab penghormatan kepada semua orang kafir

dengan penghormatan yang lebih baik dari, salamnya, karena Allah

telah memerintahkan untuk membalas salam dengan yang lebih baik.

Kata al misl (menjawab dengan yang sama) dalam ayat ini

tidak dapat membedakan antara yang diwajibkan menjawab dengan

yang lebih baik dari penghormatan yang telatr diberikan atasnya,

dengan jawaban yang sama seperti yang telatr diucapkan untuknya.

Jadi, berdasarkan bukti tersebut, pendapat yang dianggap benar adalah

pendapat yang mengatakan bahwa maksud lafazh "balaslah

penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya," yaitu

kepada seorang muslim, dan maksud lafazh "atau balaslah

Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uyun (l/5 I 3).

Al BultBri dalarn Al Isti'dzan (6258), Muslim dalam ls-salam (2163), ttbnt

Daud dalaml I Adab (5206), dan Ibnu Majah dalamAl Adab (2697).

Apa yang tertera di antara tanda '[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami

menemukaDnya dari naskahmanuskrip yang lain.

6t5.

686.

687.
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penghormatan itu (dengan yang serupa)," yaifu kepada orang-orang

kafir.

Mengenai kebenaran hal tersebut adalatr jika ada ayat yang

menunjukkan bukti kebenaran tersebut, dan tidak ada hadits yang pasti

dari Rasulullah SAW, bahwa pilihan di antara menjawab salam

dengan yang lebih baik itu untuk orang muslim, atau dengan yang

serupa itu untuk selain orang muslim, kecuali memang ada ketentuan

yang telah ditentukan dari Sunnah Rasulullah SAW mengenai hal itu
sehingga dapat diterima, dan Sunnah yang mengkhususkan bagi

orang-orang kafir dengan larangan menjawab dengan yang lebih baik
dari penghormatan yang diberikan kepada mereka atau yang serupa

dengan yang telatr diucapkan, kecuali dikatakan, #t "dan atas

kamu pula," maka tidak seyogianya seseorang melebihi apa yang telah

ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam hal itu.

Sedangkan terhadap orang-orang Islam, jika seseorang

memberikan salam atasnya, hendaklah sebagian dari mereka

menjawab dengan pilihan yang yang telah diberikan Allah untuknya

mengenai hal tersebut.

10075. Musa bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin As-Siri Al Anthaki menceritakan kepada kami,

ia berkata: Hisyam bin Lahiq menceritakan kepada kami dari

Ashim Al Ahwal, dari Abi Ustaman An-Nahdi, dari Salman

Al Farisi, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi

SAW, lalu berkata, "Hai Rasulullatr,'Oib ii,tlJt f.t.lamatan
atas engkau'." Nabi SAW menjawab, ,'r!€ l,l )t'*ti |*i
"Keselamatan, rahmat Alah, dan keberkahan-Nya atasmu."

Kernudian datang yang lain dan berkata, "Hai Rasulullah,
q€Jl &r i41 c,ue pX-JISelamat atasmu dan atas rahmat

dan keberkahan-Nya." Nabi menjawab, [c$cr "Dan
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atasmu."). Laki-laki itu lalu berkata kepada Nabi, "Hai Nabi

Allah, demi Allah, fulan dan fulan datang kepadamu,

keduanya memberikan salam atasmu, lalu engkau

menjawabnya lebih dari jawaban yang kau berikan

kepadaku?" Nabi SAW bersabda, "[Sesungguhnya knmu

tjdak meminta apa-apa kepada kani. Allah berfirman, \iti
-\i,;i tw';,A,W H ff'Apaoita kamu diberi

penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari
padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang

sentpa)'. Kami balas salam seperti itu kepadamrtl'688

Jika ada yang berkata, "Apakatr wajib menjawab salam

berdasarkan apa yang telatr Allatr perintahkan dalam kitab-

Nya?"

Dijawab, 'Ya, demikianlatr yang dikatakan oleh mayoritas

ulama terdahulu." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut:

10076. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia
6erkata: /+bu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku tidak melihat hal

pin.kecuali memang {iwajibkan dalam kitab-Nya, #fUG:i t W ';A, W #,"Apabita traiu diberi
penghonnatan dengan sesuatu penghormatan, maka

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari

6t' Muslim dalan Fadha'il Ash-Shahabah (132), Al Baihaqi dalam ls-Sunan Al
Kubra (21 147), dan Al Haitsami dalam Majma' Az-kwa' id (8/33).
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padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang

serupa)."689

10077. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari

seorang laki-laki, dari Al Hasan, ia berkata, "Mengucapkan

salam hukumnya sunatr, sedangkan menjawab salam

hukumnya wajib."6s

Takwil lirman Allah: (# ,i$ ',f $ 6g 
^'iV(Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuati)

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat ini adalatr, "Hai manusia,

sesungguhnya Allah Matra Mengetahui atas segala sesuatu yang kamu

lakukan, baik perbuatan taat maupun maksiat, Maha Pemelihara atas

kamu, hingga Dia memberikan balasan atas perbuatan tersebut."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10078. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang lafazh (# ia berkata, "Matra

Pemelihara."6el

Al Bulfiari dalan Al Adab Al Mufrad (1040), Ad-Dailami dalam Musnad Al
Firdaus (21340), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (2187).

Mujahid dalam tafsir (hal. 288), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(1/513),Ibnu Athiyah dalanAl Muhanir Al Wajiz (2187), dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (21152).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3ll02l) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (2lll9).

691.

689.

690.
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10079. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.ue'

Menurutku, asal lafazh *iJr dalam pembahasan ini adalah

diambil dari bentuk'k/ d.ti lafazh.TClr yang berarti perhitungan.

Dikatakan, "Aku menilai fulan seperti ini dan ini." Tidak ada seorang

pun yang bisa menilainya seperti itu karena dia sendiri yang menilai.

Seperti itulatr jika ia yang menilai.

Sebagian ahli bahasa Bashratr menyatakan bahwa makna

{iJr dalam pembatrasan ini adala}r d,3' (yane mencukupi).

Dikatakan, (.Gt ,#- i4, a;;f artinya 
'p,tli 

lr.,encukupiku).
Namun ini adalatr pendapat yang salah, karena tidak bisa dikatakan,

*.Y'f *t de'#l :,flJr 
"#fmelainkan 

bisa dikatakan,

wt a."-2 p, Allah berfirman, (G ,* $ iF lt( 'ii 'ay

" Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala s esuahl "
oo0

s9J.^al i 'i ir 'if{^i
@6* 6i'e

u$lah, fidok ada arltrrr' (ymsberhak disanbah) selainDia.
S enrngguhny a D ia alcm mmgumpull<an l&tryu di Hari

Kiamat, yarlg tidf,k adal,aagudrJ tpiadirrya. Dan siapdl<ah

orang y olrrg lebih benar perlataanlry a) dmipada Alldh? "
(Qs. An,Nisaa' l{l:87)

o9 lbid.
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, '; {l,iil,-'i'ii "Allah,

tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia," adalatr, tidak
ada yang pantas disembatr selain Dia, segala sesuatu hanya

menyembatr kepada-Nya, dan semua hanya taat kepada-Nya.

Mengenai ayat, j7i$i 4i JL'#4"sesungguhnya dia akan

mengumpulkan lmmu di Hari Kiamat," ia berkata, "Dia yang akan

membangkitkanmu setelatr kamu mati, dan akan dikumpulkan kamu
semua ke tempat perhitungan, yang di tempat itu manusia akan

mendapat balasan dari perbuatan mereka. Ditentukan orang-orang
yang taat dan atrli maksiat, orang-oftrng yang beriman dengan-Nya

atau orang-orang kafir."

Mengenai ayat, ,i 6 .i "Yang tidak ada keraguan

terjadinya," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Tidak ada keraguan

tentang kebenaran yang telah Aku sampaikan kepadamu, dan telah

Aku sampaikan berita kepada kamu melalui informasi-informasi-Ku,
batrwa pada Hari Kiarnat Aku yang akan membangkitkanmu dan

mengunpulkanmu, setelah kamu mati."

6-i $i -e 3i5 Gi "Dan siapakah orang yang lebih benar
perkataan(nya) daripada Allah? " (maksudnya adalah), "Kamu akan

mengetahui kebenaran yang telah Aku sampaikan kepadamu, bahwa
pada Hari Kiamat Aku yang akan mengumpulkanmu untuk
memberikan balasan, ganjaran, perhitungan, pahala, dan siksaan.

Yakinlah dengan kebenaran berita itu, janganlah kamu ragu, dan
janganlah kamu menyangsikan kebenarannya, karena sesungguhnya

ucapan-Ku itu benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Janji-Ku pun

benar, tidak pernatr ingkar."

Mengenai ayat, 6,ri ;tf 'bo 35,JI i5 "Dan siapakah orang
yang lebih benar perlataan(nya) daripada Allah?" ia berkata,

"Maksudnya adalah, 'Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada

Allah?' Orang yang berdusta melakukan kedustaannya hanya untuk
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mendatangkan dusta pada dirinya sendiri dengan mengaku-ngaku

dapat mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudharat,

sedangkan Allah, ketika menyebut diri-Nya sebagai Penguasa

mudharat dan manfaat, maka tidak boleh perkataan-Nya itu dusta,

karena [tidak mengajak kepada mendatangkan manfaat apabila Dia
berdusta, dan tidak pula dapat menghilangkan mudharat dari diri-Nya
apabila Dia berdusta, dan perbuatan seperti itu hanya terjadi pada

selain-Nya. Oleh karena itu, barangsiapa tidak membutuhkan

manfaat]6e3 untuk dirinya, atau menghilankan bahaya dari selain yang

telah Allah sebutkan, maka boleh menjadikan mustahil dusta pada

perkataan-Nya, dan siapakatr orang yang lebih benar perkataanya

daripada Allah?"

ooo

S'brL-;\"f# t4 #{jl;'\3 ifrr-'ug}fl( C K G
W :i, 4 {t ri't U;i- $;7i'i'5 ";" b34

uMal<n mengorpal<amu (terpecah) meniadi dua golongmt
dalarn (rnenghadapi) orang.orarrg nnmafik, padahal Allah
telc.hmelrrtbalikkmrmrr:eknl<epadalcelaf iran,disebabl<mt
usalw merel,a sendiri? A1akah l<amu bennal<nd mertbqi

pehurjuklnpadoordr.g.orcmgyolngtelahdisesatl<mtAllah?
Bmangsiapa yang ilixsatlcmr Allah, sel,ali.lali l<anw tidnk
mendnpatl<mt jalan kmfiik mertberi petutiuk) kepadmrya."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 88)

Apa yang tertera di antara tanda '[]' telah hilang dari rnanuskrip, dan kami
menernukannya dari naskah rnanuskrip yang lain.
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rakwil firman Allah: t4 iKi,';itl3 *3-'W)fli A,K6
Y# (Maka mengapa kamu [terpecahJ menjadi dua golongan

dalam [menghadapiJ orang-orang manaftk, padahal Allah telah

membalikkan mereka kepada hekaftran, disebabkan usaha mereka

sendiri?)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ,j13J- '*Lfii C K C1

"Malro mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam

(menghadapi) orang-orang munafik," adalah, "Hai orang-orang

mukmin, mengapa kamu terpecatr menjadi dua golongan dalam

menghadapi orang-orang munafik?"

Takwit lirman Allah: Yi$ q 6Si'itij gadahat Attah
telah membalihkan mereka kepada kekaJiran, disebabkan usaha

mereka sendiri?)

Maksudnya adalatr, "Allah telah mengembalikan mereka

kepada hukum-hukum orang-orang musyrik dalam hal membolehkan

daratr dan menahan anak-anak kecil, Y# l7;'Disebabknn usaha

mereka sendiri', yakni mereka telah mendustakan Allah dan Rasul-

Nya, dan mereka kafir setelatr mereka masuk Islam.6ea

Lafazh./t{) t adalatr pengembalian.

Ucapan Umayyah bin Abi Ash-Shalt,

rr,\t:Ui)' tlir';*t-;s . e\,.Sit g Gt-FrL

Apa yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami
menemukannya dari naskah manuskrip yang lain.
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"Merelra dikembalikan ke dalam api neralw yang panas, disebabkan

penentangan mereka dan perkataan mereka terkait kebohongan dan

dusta." 695

Dikatakan, "Lafazh'#:i :A1,-S)I disebutkan dalam qira'at
Abdullah dan Ubay. Lafazh lW )3rrjl dibaca tanpa olif)' unu

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini
diturunkan?

Sebagian berpendapat batrwa ayat ini diturunkan pada waktu
perang uhud, saat satrabat Rasul sedang berselisih tentang orang-orang

yang tertinggal mengikuti Rasulullatr SAW, lalu kembali ke Madinah.

Mereka (orang-orang munafik) berkata kepada Rasulullah SAW dan

para satrabatnya, '3#S {q F J "srkiroryo kami mengetahui

akan terjadi peperangan, tentulah kami mengilatti kamu." (Qs. Ali
'Imraan [3]: 167).

Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10080. Al Fadhl bin Ziyad Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari Syubah,

dari Adi Ibnu Tsabit, ia berkata: Aku mendengar Abdullah
6in Yazid Al Anshari bercerita dari Yazid bin Tsabit, batrwa

ketika Nabi SAW keluar untuk pergi ke perang Uhud,
sebagian kelompok orang yang ada bersamanya kembali,

sehingga kelompok Nabi terpecatr menjadi dua kelompok.

Kelompok yang satu berkat4 "Kami akan memerangi

Umay5rah bin Abi Ash-Shalt bait ini daJiam Ad-Diwan, dar N
Farra dalam Ma'ani Al Qar'an (l/281). Makna tEJ adalah ',4. til^t la-
Diwan (hal.68).
LibtAl Bahr Al Muhith karya Abu Hayyao (a/9).
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mereka." Kelompok kedua berkata, "Tidak." . Lalu

diturunkanlatr ayat ipi, qris;\'rtii *a;-'W)fli AKG
ltlt$ i\ 5t\j1 Y#;Mofu mensapa kamu (terpecah)

menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang

munafik, padahal Allah telah membalilckan merekn kepada

kel<afiran, disebablmn usaha mereka sendiri? Apakah kamu

bermalrsud memberi petunj uk? "

Rasulullah SAW bersabda mengenai Kota Madinah,

a .. t t-to,

)-hpl d-.:.* JtJ \5;x tt"{ w., i 6r; ,+ 6t
"Ia adalah Thaiba (bark), ia menghilangkan lbburukan-

lreburukannya, sebagaimana api menghilangkan larat pada
, tr 697peraK.

10081. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubatt

menceritakan kepada kami dari Adi bin Tsabit, dari Abdullah

bin Yazid, danZatd bin Tsabit, ia berkata, "Rasulullah SAW

keluar..." lalu Zaid menyebutkan riwayat yang serupa.6e8

10082. Ztxaiq bin As-Sukht menceritakan kepadaku, ia berkata:

Syababah menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

kepada kami dari Adi bin Tsabit, dari Abdullah bin Yazid,

dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Mereka sedang

menyebutkan orang-orang munafik yang berada di sisi Nabi

SAW, kelompok pertama berkata, I(ami akan akan

memerangi mereka'. Kelompok kedua berkata, 'Tidak, kami

Muslim dala m Al Hajj, dengan redaksi, |*J n+t s4yt ,$ $t, Ahmad dalam

Musnad (51184), dan Ibnu Hajar dalanAt Fath (81256) dengan redaksi, 4 rlt

j6r r'.,, u? *,tt 4it.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311022,1023), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(21153'), dsn Al Mawardi ddamAn-Nulwt wa Al Uyn (l/515).
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tidak akan membunuh merekat. Berdasarkan kejadian

tersebut, Allah menurunkan ayat ini, ;i13J-'*)#i AX16
'Malca mengapa kamu (terpecah) meniadi dua

golongan...t."69

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan pada saat

terjadi perselisihan di antara satrabat-sahabat Rasulullah SAW

mengenai suatu kaum yang datang dari Mekatr ke Madinatr. Kaum

tersebut menampakkan keislamannya kepada kaum muslim, namun

saat kembali ke Mekatr mereka kembali memperlihatkan

kernusyrikannya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10083. Muhammad bin Ammar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, lS A
,F3- 'U}ljil( t) "Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi

dua golongan," ia berkata, "Kaum yang telah keluar dari

kota Mekah, hingga sampai ke Madinatr. Mereka mengaku

sebagai orang-orang yang hijratr, akan tetapi setelah itu

mereka murtad. Padahal Nabi telah mengizinkan mereka

liembali ke Mekatr dengan membawa barang dagangan.

Orang-orang yang berada di Madinah pun berselisih

pendapat tentang kondisi mereka, ada yang berkata Mereka

orang-orang munafik'. Ada yang berkata, Mereka orang-

orang mukmin'. Allah lalu menjelaskan kemunafikan mereka

dan merrerintatrlcan untuk mernerangi mereka.

*' Ibid.
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Mereka datang ke Madinah dengan membawa dagangan, lalu

mereka bertemu dengan Ali bin Uwaimir atau Hilal bin
Uwaimir Al Aslami, yang telatr terjadi sumpah antara Ali bin
Umair dengan Nabi SAW. Hilal inilah yang tidak suka

memerangi kaum mukminin atau memerangi kaumnya, maka

ia membela mereka dengan mengatakan bahwa mereka

berada dalam perlindungan Hilal yang telah terikat perjanjian

dengan Nabi SAW.Too

10084. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, seperti itu, kecuali ia berkata, "Allah menjelaskan

kemunafikan mereka, dan diperintatrkan untuk memerangi

mereka. Pada waktu itu mereka tidak jadi diperangi karena

mereka datang dengan membawa dagangan dan mencari

Hilal, orang yang telah terjalin kesepakatan perjanjian

dengan Nabi." 7ol

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan ketika terjadi
perselisihan mengenai kaum yang tinggal di Mekatr dengan

memperlihatkan keislamannya, narnun mereka membantu kaum

musyrik memerangi kaum muslim.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10085. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

Mujahid dalam Tafsir (hal. 288) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1024).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311024), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (ll5l5), dan Ibnu lavidalamZad Al Masir (21154).

700.

701.
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 13

#. 'W;dI( A .!J *uoto mengapa kamu (terpecah)

menjadi dua golongan, " bahwa demikianlah kaum yang

berada di kota Mekatr, kaum yang telatr berbicara tentang

keislaman, akan tetapi membantu kaum musyrik. Lalu

mereka keluar dari Mekatr untuk mencari mata pencaharian.

Mereka berkata, "Jika kami bertemu dengan satrabat-sahabat

Muhammad SAW, maka kami tidak akan ada urusan apa-apa

dengan mereka?" Lalu manakala orang-orang mukmin

diberitatru bahwa mereka telatr meninggalkan kota Mekatr.

Sebagian dari kalangan onmg-orang mukmin berkata,

"Mereka telah melakukan perbuatan keji, bruruh saja mereka,

karena mereka telah memperlihatkan sikap permusuhan!"

Kelompok lain berkata, "Maha suci Allah 
-atau 

kalimat

sejenisnya-, apakah kamu akan memerangi kaum yang

telah berbicara sama seperti apa yang kamu bicarakan?

Apakah disebabkan mereka tidak ikut hijrah dan tidak

meninggalkan rumatr mereka lalu dihalalkan daratr dan harta

mereka?"

Jadilah orang-orang mukmin terpecah menjadi dua

kelompok, padahal Rasul berada di antara mereka. Tidak ada

seorang pun yang dapat menghentikan perpecahan dua

kelompok tersebut, makQ diturunkanlah ayat, A ;J 6
'u1 nt:Li 6 sr:*it-wvr #{rsv isr_'u1lfli
'ifr "Mol* mengapa kamu (terpecath) meniadi dua golongan

dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah

telah membalikkan merelra kepada lcekafiran, disebabkan

usaha merelra sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi
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petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan

Allah?'no2

10086. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritdcan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepadakami dari Al Qatadatr, tentang ayat, lli
gfa- $#t A Xi "Maka mengapa kamu (terpecah)

menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang
munafik," bahwa disebutkan kepada kami mengenai dua

orang laki-laki Quraisy yang sedang bersama-sama dengan

kaum musyrik di Mekatr, padatral keduanya telatr masuk

Islam. Keduanya memang tidak ikut hijrah dengan Nabi

SAW. Pada saat keduanya hendak kembali ke Mekah,

keduanya bertemu dengan sahabat-satrabat Nabi SAW, lalu
sebagian orang mukmin berkat4 "Sesungguhnya darah dan

harta mereka berdua halal." Sebagian lagi berkata, "Tidak
dihalalkan bagi kamu."

Mereka pun berselisih mengenai kedua orang tersebut. Lalu
turunlah ayat yagg menerangkan kejadian tersebut, eK6
Y6 q #:i'rt1', #- 'ugr.fi( "Matra mensapa kamu
(terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi)

orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan

mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka

sendiri?'i hingga firman-Nya, $g X$'#A "Kalau

Allah menghendaki, tentu Dia memberi kelansaan kepada

merelca terhadap lcamu, lalu pastilah mereka

memerangimu." To3

702' 16oo Abi Hatim dalam Tafsir (3tl}23) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2n54).

703' Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al lJyun (l/515).
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10087. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar bin Rasyid, ia

berkata, "sampai berita kepadaku batrwa ada sekelompok

orang datang dari kota Mekah, yang tercatat keislaman

mereka dalam catatan Nabi SAW, padatral sebagian dari

mereka telah berdusta. Mereka lalu bertemu dengan kaum

muslim, hingga menimbulkan perselisihan dikalangan kaum

muslim mengenai keadaan mereka. Satu kelompok berkata,

'Darah mereka halal'. Kelompok lain berkata, 'Darah mereka

haram'. Lalu Allah me,ntrrunkan ayat, $ii|-'U]).gi AK6
Y*K q. #{f 'illi 'uot* mengapa lcamu (terpecah)

menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang

munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada

lrekafiran, disebabkan usaha merelta sendiri'?" 704

10088. Diceritakan dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mua'dz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata tentang ayat, ,!(;ii-'u9)fli AfJl71 "Mal*

mengapa lcamu (terpecah) meniadi dua golongan dalam

(menghadapi) orang-orang munafik," ia berkata, "Mereka

Sdalah orang-orang yang tertinggal dari Nabi dan masih

tinggal di Mekatr, mengumumkan keimanan, namun tidak

ikut hijratr. Para satrabat Rasul berselisih pendapat mengenai

kondisi mereka, sebagian sa?rabat Nabi menahan mereka, dan

sebagian lag mernberikan kebebasan kepada mereka'

Mereka berkata" Mereka adalah orang-orang yang tertinggal

di belakang dan tidalc ikut hijratr, maka Allah me,namakan

mereka de,lrgan orang-orang munafik, mernbebaskan orang-

'v' Ibid.
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orang mukmin dari kekuasaim mereka, serta memerintahkan
orang-orang mukmin unfuk tidak menguasai mereka sampai
mereka ikut hijrah'." 7os

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan saat suatu
kaum yang tinggal di Madinatr, ingin keluar dari kota tersebut dalam
keadaan munafik.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10089. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, YjK q 6:i';itii *3- 'ugjfli 

C fJ A
"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan
dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah
telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan
usaha merela sendiri? " ia berkata, "Orang-orang munafik
ingin keluar dari kota Madinah, maka mereka berkata kepada
kaum mukmin,'Di Madinatr, kami tertimpa kelaparan hingga
pencernaan kami sakit, maka kami akan keluar ke Zhahar,
mudah-mudahan di sana kami akan sembuh. Setelah itu baru
kami akan kembali, karena kami hanya manusia biasa'.
Mereka pun pergr.

Setelah kepergian merekq terjadi perselisihan di antara para
sahabat, sebagian berkatq 'Orang-orang munafik itu musuh
Allah, kalau saja Rasulullatr merrberi izin kepada kami,
pastilah kami akan perangi mereka.!' Sebagian yang lain
berkata, 'Tidak, mereka adalatr saudara kita. Di Madinah

705' Ibnu tavzi dalam Zad Al Mosir (Z/lS4).
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mereka kekurangan bahan makanan, maka mereka keluar

menuju Zhahar untuk mencari sesuatu. Jika mereka membaik

maka mereka pasti kembali'. Allatr lalu berfirman, A fJ 6
ciei+ ir-alfii'Malu mengapa lumu (terpecah) meniadi dua

golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik'.

Maksudnya, janganlatr kamu terpecatr menjadi dua bagian.

Yi.;K q ,#Ki '31'5'raaahal Atlah telah membalikkan

merelra' kepada kelwfiran, disebabkan usaha mereka

sendiri'? " 706

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun pada waktu terjadi

perselisihan yang terjadi di antara satrabat Rasul mengenai orang-

orang yang menyebarkan berita bohong.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10090. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, ff|K 14 iSi'$i *3- 'u$fl( A # A
"Mal(t mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan

dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah

telah membalilckan merelu kepada kekafiran, disebabkanb

isaha mereka sendiri?." sampai pada &oWl'ieVJ# $
;lt\ ,W |l;Sq"Maka janganlah kamu jadikan di antara

mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah
pada jalan Allah, " ia berkata" "Ayat ini diturunkan kepada

IJbay, ketika ia mengatakan tentang kondisi Aisyah."

Ibnu Jauzi d^lanZad Al Masir (21154) dan Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al
Uyun (ll5l5).

-
Z
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10091. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"sesungguhnya ayat ini, $€$- 'a])$i A fJ 171 'Moka
mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalamb
(menghadapi) orang-orang munafik," sampai prdra, {1
;fr ,b OWq &;',qj i#lr\# " Maka i angantah tramu

jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga

mereka berhijrah pada jalan Allah" Maka Sa'd bin Mu'adz

berkata, "Sesungguhnya aku membebaskan diri kepada Allah
dan Rasul-Nya darinya!" yang ia maksud adalah dari

Abdullah bin Ubay bin Salul.

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang benar tentang penakwilan

itu adalah yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada saat

terjadi perselisihan di antara sahabat mengenai suatu kaum dari
penduduk Mekah yang murtad, keluar dari Islam. Kami hanya

mengatakan pendapat yang benar mengenai hal itu, karena

perselisihan yang terjadi pada waktu itu mengandung dua pendapat:

Pertama: Pendapat yang menakwilkan batrwa mereka adalah

orang-orang Mekah yang telatr kami sebutkan riwayat tentang mereka

Kedua: Pendapat yang menakwilkan bahwa mereka adalah

orang-orang Madinatr, dalam firman Allah yang telah disebutkan, il
if W OV4V- frL ',qi &lt3# "Matra jangantah kamu jaditran

di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah."

Di sini dalilnya sudah jelas, bahwa mereka bukan orang-orang

Madinatr, karena hijrah pada masa Rasul yaitu hijrah menuju rumatr

dan negerinya dari semua negeri kafir, sedangkan Madinah adalah

rumah hijrah yang ditempati oleh orang-orang munafik dan orang-

orang musyrik. Oleh sebab itu, tidak diwajibkan hijrah kepada
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mereka, karena mereka telah berada di rumah hijratr yang menjadi

tanah air dan tempat tinggalnya.

Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai kedudukan

nas hab lafazh ;'{J;- * gerp e c ah) meni a di dua go I on gan. "

Atrli natrwu Bashratr berpendapat bahwa lafazh ini manshub

karena kondisinya adalatr hal (menaangkan kondisi), seperti ucapal,

s6iri lrtiU "Mengapa kamu berdiri?" yang maksudnya adalah, .J illl6
t;$lt J6 "Apa yang membuatmu berposisi berdiri?".

Ahli natrwu Kufah berpendapat batrwa lafazh ini

berkeduduk m manshub, posisinya jatuh setelah kata kerja C66.

Mereka berkata, "Kita tidak usah mempedulikan posisinya yang jatuh

setelalr kata kerja eli6, apakatr nakirah atau ma'rifah, karena boleh

saja kita berkata, tr;t ;tl,Jlt 466, karena ia menyerupai f it yang di-

nashab-kan setelah kata kerja knana, dzanna, dan lainnya yang

sejenis. Semua f il yang selaras dengan kedudukan manshub boleh

terdiri dai nakirah atalu ma'rifah, sebagaimana kaana, dzanna, dan

yang sejenisnya me-nashab-kan f il setelahnya, karena semua ifu

termasuk .fi'il-fi'il naqish (yang kurat g) dari segi makna, sekalipun

saya sendiri menilainya "sernpurna". Pendapat inilah yang lebih

pantas dibenarkan, karena maksud ucapan tt1'f Uir;, yakni ;glr
termasuk dalam konteks lcanaa dan yang sejenisnya, serta zhanna darr

yang sejerisnya.

Takwil lirman Allah: W Vf isJ 5llj gaaahat Attah

telah membalikkan mereha hepado kekaftran, disebabkan usaha

mereka sendiri?)
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Abu Ja'far berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam
menakwilkan ayat, iSj 'itlj "padahat Attah telah membalikkan

merelra kepada kelcafiran. "

Ada yang berpendapat batrwa makna ayat tersebut adalah

membalikkan merek4 seperti yang kami katakan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10092. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha' Al
Khurasani, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, l; 6J'rti|Yi6 "Padahal Atlah telah membaliktan mereka kepada

kel<afiran, disebablcan usaha mereka sendiri? " bahwa
maksudnya adalah membalikkan mereka.7o7

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah,

Allah menolak mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10093. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, Yi;Sq f;{f itlj "podohot
Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran

707' Ibnu Janzi dal,m fud Al Masir (2t154) dan Al Mawardi dzlamAn-Nutrat wa Al
Uytn (ll5l5\.
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disebablwn usaha mereka sendiri? " ia berkata, "(Maknanya

adalatr), Allah telah menolak mereka." 708

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah

menyesatkan dan menghancurkan mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10094. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Qatadatr,
tentang ayat, 6i8lj "Padahat Allah telah membalikkan

mereka kepada kekafiran," ia berkat4 (Maknanya adalah)

menghancurkan mereka. " 7oe

10095. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Qatadah,
tentang ayat, (dK q 6:i 'irli "Podohal Allah telah

membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha

merelca sendiri? " bahwa (Maknanya adalah) menghancurkan

mereka dengan apa yang telatr mereka lakukan.?Io

10096. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, YjS q 6:i 'i7$ "Podohat Atlah tetah

tnembaliklran merelra kepada kekafiran disebabkan usaha

708' 
16ou Abi Hatim dalam Tafsir (3ll125\,Ibnu Jauzi dulam?ad Al Masir (2t155),
dan Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyn (ll5l5).

7D' Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (21155) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun (l/515\.

7ro' Abdurrazaq dalam tafsnnya Qla6l dan Ibnu Javi dalamkd Al Masir (2t155).
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mereka sendiri? " (bahwa maknanya adalah) menyesatkan

mereka lantaran perbuatan mereka sendiri.Tll

10097. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat, n{Kj "Telah

membalikJran mereka," 7t2 bahwa maknanya adalah

menghancurkan mereka.T 
I 3

Kami telatr mendatangkan makna yang demikian itu pada

pembahasan sebelumnya, maka tidak perlu diulang kembali dalam

pembatrasan ini.

rakwit rirman Alrah: X,l +i4{:rh *t'J l,-l;l 6'ori|
W :i 14 $; 1rl,pa*ah kamu bermaksud memberi petuniuk
kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa

yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan

[untuk memberi petunJukJ kepadanya)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, '*l i; Iti/. S 'ati{
rt "Apalrah kamu bermal<sud memberi petunjuk kepada orang-orang

yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah,"
adalatr, "Hai orang-orang beriman, apakah kamu ingin menunjukkan

Islam kepada mereka, lalu kamu setuju untuk menetapkan hal tersebut

dan mengikutsertakan orang yang telah disesatkan Allah?"

Maksudnya adalatr, barangsiapa telatr ditelantarkan oleh Allah, maka

tidak pantas untuk ditetapkan demikian? Ini adalatr khitab dari Allatt

'rr' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (31 lO25).

"'' Ap yang tertera di antara tanda "[]' telah hilang dari rnanuskrip, dan kami
menennrkannya dari naskah manuskrip yang lain.

Tr3 Ibnu Jaui dalam Zad At Masir (21155) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun (ll5l5).
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yang telah disebutkan untuk sekelompok orang yang telah membela
kaum munafik, yang dalam ayat ini telah diterangkan mengenai sifat
mereka. Da berfirman untuk mereka, "Apakatr kamu memberikan
petunjuk untuk orang-orang yang telah disesatkan dan ditelantarkan
oleh Allatr dari jalan kebenaran dan Islam, yaitu dengan membela

mereka dari orang-orang mukmin yang ingin memerangi mereka?"

Mengenai ayat, $,-r7 fI 4 JS'itl ,# ii "Barangsiapa
yang disesatkan Allah, sekali-lali kamu tidak mendapatkan jalan
(untuk memberi petunjuk) kepadanya, " ia berkata, "Barangsiapa telah
ditelantarkan dari agama dan diabaikan untuk mengikuti apa yang

telah diperintatrkan, yaitu dengan mengikuti ketetapan yang
diputuskan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan apa yang telatr
dibawa olehnya dari sisinya, maka ia telah tersesat. li, G $i,S"t*tt-
kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk)
kepadanyai hai Muhammaa $qi-'Jalan (untuk memberi petunjuk),.
Jadi, tidaklatr kamu mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk guna

menolong orang-orang yang telatr ditelantarkan [ce drati] disesatkan,]
dan tidak akan pernah menemukan jalan untuk sampai kepada apa
yang telatr diperintahkan, karena telatr diharamkan untuk sampai

kepada j alan tersebut."

ooo
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g-'.ql i*ir# gs?E'rj'Ki W
";^** t; iJgS #'3*fli 09";Ii\,# o6"q.

L;'{34ji#1r3#{i
"Merel<a tngtn su1ayal<atrut meniadi knfir sebagahnana

merelca telah mmiadi lr;oifir, lalu l<anru rnenjadi solnvl
(dengmr nruela). Mdkn iangdtrlah l<anw iddil<frr. di arfiara
merelaDenolons-Denolong(nru)rhinggamerel<nberhijrah

padn jalan Allah. Mdl& jilrc merelaberpaling, tawan dan
bwuz'/nlah mer.el<a ili mana sajal<mrru rnertemrbrya, dmt

jangorilahl<srrw drtil seofimg pun di antara mer:el,a

neniadi pelhhmg, ilm iangm (pula) meniadi penolong."

(Qs. An Nisaa' [4]: 89)

rakwir firman Au"I, {;?r;'rj,Ki w K |rK t}'r;"5

;tI ,b OVq $ '$5'i#tiJ# (Mereha Win supaya hamu

menjadi halir sebagaimana mereka telah menjadi katir, lalu kamu
menjadi sama [dengan merekaJ. Maka janganlah hamu jadikan di
antara mereha penolong-penolong[muJ, hingga mereha berhijrah
padajalan Allah)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, V;{ K StiE:i iW
"Merelra ingin supaya lcamu menjadi lrafir sebagaimana mereka telah

menjadi fufir," adalah, "Hai orang-orang beriman, harapan orang-

orang munafik adalah merrbuatnu terpecatr menjadi dua kelompok

agar mengingkari keesan Tutranmu dan mengingkari orang-orang

yang telatr p€rca)ra kepada Nabi Mutrammad SAW W K
Sebagaimana mereka telah menjadi lcafir', dan telah ingkar dengan hal

itu."

K6tl31W



TafsirAth:lM

Mengenai ayat, i6 ij'K, "Lalu kamu menjadi sama

(dengan mereka)," ia berkata, "Lalu kamu menjadi kafir, sama

seperti mereka, dan menolong mereka, padatral mereka adalah orang-

orang yang telah menyekutukan Allatr."

Mengenai ayat, i\f )",i cVaVff iqii*'b3#{, "Mot-
janganlah lramu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu),

hingga mereka berhijrah pada jalan Allah," ia berkata, "Sampai

mereka keluar dari tempat syirik dan berpisatr dengan keluarganya.

Maksudnya, orang-orang yang telah menyekutukan Allah hijrah ke

negeri Islam dan penduduknya beragama Islam. ;fi ,b ,1 'Pada
jalan Allah', maksudnya adalah dalam mencari agama Allah, yaitu
jalan-Nya, menjadikan mereka berada di sisi Allah sama seperti kamu,

dan jadilah keadaan mereka sama dengan keadaan kamu dan

berhukum dengan hukum kamu."

Yang demikian itu sesuai dengan riwayat berikut:

10098. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ly'rj

Wq f{-'-qi iiri# $76'$Ki \i6 K'o;}<:i i
"Mereka ingin supaya kamu menjadi lufir sebagaimana

rnerekn telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama

(dengan mereka). Malu janganlah kamu jadikan di antara

merekn penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah, "
ia berkat4 "Hingga mereka melalorkan apa yang telah kamu

lakukan, yaitu hijratr dijalan Allah." 7r4

7ra' IbnuAbi HatimdalamTafsir (3i1026).
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rakwil firm3n-Altah: '#*';;4 ijdf, #t:,istrSj ay

L.;'{il1)j i#1r3r33$t @iaka jika mereha berpating, tawan dan
bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah
kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan
jangan fpulal menjadi penolong)

Ja'far berkata: Maksudnya adalah orang-orang munafik yang

berpaling dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya, serta berpaling dari
berhijratr, dari meninggalkan rumah syirik menuju tempat yang damai,
yaitu Islam, serta kufur terhadap Islam. Hai orang-orang beriman,
tawan dan bunuhlah mereka, dimana saja kamu menjumpainya.

'Aj f*VJ;5 {, "Mol* ianganlah lwmu iadilnn di antara
mereka penolong-penolong(mu), " dan janganlah kamu jadikan teman

di antara sebagian mereka dan menyeratrkan urusan kamu kepada
mereka, kare,lra mereka tidak akan bisa menjadi penolong kamu, sebab

merekalah orang-orang kafir yang tidak bisa memberikan sedikit pun
kebaikan dan kasih sayang kepadamu sebagai balasan atas

kebaikanmu kepada mereka. Ini merupakan berita dari Allah tentang
kebenaran orang-orang munafik yang diperselisihkan keadaannya oleh
orang-orang mukmin, dan menerangkan peringatan unfuk orang-orang
yang telatr membela orang-orang munafik tersebut.

Penakwilan kami ini sesuai dengan penafsiran atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10099. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalcu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari.bapaknya, dari Ibnu Abbas, te,lrtang ayat: Jf
ii(t$ $t3!3l$ "Mot* jika mereka berpatins, tawan

dan bunuhlah mereka," (bahwa maksudnya adalatr), jika
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mereka berpaling dari hijrah maka tawan dan bunuhlatr

mereka.Tl5

10100. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang uy^t, $*i;4 ;fi,.Ji;G #':':3W a9*Matra

iika merefta berpaling, tawan dan bunuhlah merefta di mana

saja kamu menemuinya," ia berkata, "Apabila mereka

memperlihatkan kekufuran, bunuhlah mereka, dimanapun

kamu mer{umpai mereka." 716

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1027), Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir (21155,

156), danAl Baghawi dalamMa'alim At-Tatuil (21122).

Ibid.7t6.
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,.>J4 {'v l'6e-; #:r'ff $ Jvi'iu i,ji i y

Kt;#A rri ;G" i; {{;, tM t,ilS 6 ;^r3)
tii'J1r1 pi #ytiili {;'* fi iS};a Ey'$x

w;*rr
" Keqtali or cmg. or ung y ang mqr.i'lnta p erlhdr,mgan lnp ada
sesuatul<aum, yarJg arfiaral<frfiuu dorrl<Mfit iat tclah ada
perjanjian (dmai) atau ofttng.slang ymtg ilatang lnpodo

l<frnw sedmrg lwti mqela msasal<ebqatmt unatk
menuartgi l@nru ilart memnmgi l<m.unny a. Kalau Nldh

menglrcndaki, tenht ilia nwrted krzll;uasaan lnpodo merelra
terhadap kafiiu, lalu p asfllah mq elcn ntaner angirrw, tetapi
iil<n merel<a membiarl<mt l<anru,, dfrrr fidak manerangi lrlalnau

sertamengsrwul<al<fl rJpuilamaianl<epadamumalaAllah
finak men$qi ialarrbagfuu (urfiik menawan dmt

memburnth) merela."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 90)

rakwil lirman Allah: '&4 #j & $' JUi'jlir-$i Jy
(Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu
kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian

[damaiJ)

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, !$,$. r; JVitbi-$i iy
'eq #:t "Kecaali orang-orang yong 

^"r;ini5*fi"a""s"n kepadi
sesuatu lraum, yang antara lamu dan kaum itu telah ada perjanjian
(damai)," adalah, "fika orang-orang munafik 

-yang telah kalian
perdebatkan tentang perkara mereka- berpaling dari keimanan
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kepada Allah dan Rasul-Nya, enggan berhijrah di jalan Allah, maka

tawan dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka,

kecuali orang-orang yang telah masuk ke suatu kaum yang terdapat

perjanjian damai dengan kalian, lalu orang-orang itu bergabung

dengan mereka dan menjadi bagian dari mereka serta menerima

ketentuan hukum mereka, maka hendaklah kalian tidak menawan

kaum perempuan mereka dan janganlatr merampas harta benda

mereka. Hal ini sesui dengan beberapa riwayat berikut:

10101. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari-As-Suddi,

tentang ayx, '6ei ffi'& e'; JUl'L;ir-$t Sy"Kecuati

orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu

lraum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian

(damai)," ia berkata, "Apabila mereka telah memperlihatkan

pengingkaran, bunuh saja mereka dimanapun kamu

menjumpainya. Jika salah satu di antara kamu terjadi

perjanjian dengan merek4 maka perlakukanlah mereka sama

seperti yang kamu lakukan terhadap ahli dzimm6'tt7t1

10102. Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Wahab,- iabe*atu
Ibnu Zaid berkata tentang ayat, # i $Uitloti;f l;
'&1-i #:t "Kecuali orang-orang yang meminta

perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara knmu dan

knum itu telah ada perianiian (damai), " bahwa maksudnya

adalatr, orang-orang yang meminta perlindungan kepada

kaum yang terikat perjanjian denganmu, harus diberikan

keamanan sama seperti kondisi mereka yang telah diberikan

keamanan.Tl8

7r7' 
15rru Athiyah dilam Al Muharrir Al Waiiz (2189.)

7'8' Ibid.
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10103. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang 
^y^t, 

'uji Jy

'e14 #:t # $, $t,itlU- "Kecaati orans-orans yans

meminta perlindingan kepada sesuatu kantm, yang antara

lramu dan kaum itu telah ada perjaniian (damai)," bahwa

ayat ini diturunkan kepada Hilal bin Uwaimir Al Aslami,

Suraqatr bin Malik bin Ja'syam, dan Khuzaimah bin Amir

bin Abdi Manaf.Tre

Sebagian atrli batrasa Arab menyatakan bahwa makna ayat,

ij, 
- 
Jt ftj; ir-$i $ y " Kecual i orans- or an s yans memint a

)erlindungan kepada sesuatu lcaum," kecuali orang'orang

yang masih memiliki ikatan keturunan dengan kaum yang

telatr terikat perjanjian damai de'ngan kalian. Hal ini

dipatrami dari perkataan mereka: Hubungan seseorang

artinya ketunuran. Seperti yang telah dikatakan oleh Al A'sya

dalam menggarnbarkan seorang wanita yang bernisbat

kepada suatu kaum:

tCt y i -fft : W Ki ...t $) r,'51,U;u'a,*tt riy

'Jika ia menghubungi, ia alan U"rl*ro, 'Apaknh kamu Bakar

bin Wa'il?' Padahal mereka mencela Bakar dan

merendahkannya." 72o

Makna lafazh 'ril:ttt di sini adalah ikatan dan penasaban.

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311027\,Ibnu Jauzi dalanzad Al Masir (2/158),

dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21123\.

Bait ini disebutkan dalam Diwan Al A'sya, Diwan Maimun bin Qais, Majaz Al

Qur'an karya Abu Ubaidah (1/136), dan Al-Lisan (entri: [J.,-,1])' yaitu dari

sebuah qasidah yang bertema "Manusia yang tidak mengangkat senjata" yang di
dalarnnya juga terdapat "penyerangan" terhadap Yazid bin Mahr Asy-Syaibani'

7t9.

720.
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Abu Ja'far berkata: Tidak ada arah pematraman untuk

penakwilan semacam ini pada pembatrasan ini, karena penasaban

kepada suatu kaum dari orang-orang yang telah mengadakan

perdamaian dan perjanjian, sekiranya perjanjian itu diharuskan bagi

orang-orang yang bemasab, sekalipun dia tidak terikat perjanjian

tersebut, maka Rasulullah SAW tidak akan memerangi orang-orang

tersebut (Quraisy), sebab orang-orang Quraisy itu masih keturunan

orang-orang yang pertama memeluk Islam, karena orang-orang

beriman itu lebih berhak keimanannya dibandingkan dengan orang-

orang yang memiliki perjanjian. Adapun masalah Rasulullah sAw
yang memerangi kaum musyrik Quraisy itu adalah karena mereka

enggan menerima ajaran Islam, padatral mereka masih keturunan

dekat orang-orang mukmin. Bukti yang sangat jelas menunjukkan

bahwa keturunan orang yang tidak mernpunyai ikatan janji kepada

orang yang mempunyai ikatan janji dari mereka, tidak harus ikut

dalam perjanjian itu.

Jika ada yang beranggapan bahwa peperangan Nabi SAW itu

untuk memerangi keturunan orang--orang mukmin dari kaum Tg"tf}
Quraisy, maka hal itu terjadi ketika setelah di nasakh ayat, u-]t Y1

'etl #:, # $, J|itlU-,recuali orans-orans yang meminta

perlindungan kepada sesuatu knum, yang antara kamu dan l<num itu

telah ada perjanjian (damai)."

Para ahli tafsir telatr sepakat bahwa hal itu merupakan

penghapusan bacaaan. Diturunkan setelah kemenangan Mekatr, dan

orang-orang Quraisy telah memeluk Islam.

rakwit firman Allah: f !€M,l€.:t 356 {t{'Ci
{i; lM (Atau orangorang yang datang kepada hamu sedang

hati mereha ,netasa heberatan untuh memetangi kamu dan

memerangi kaumnya)
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Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, l3t't .rhL {tX4t
;ii;t1$-t'$;tS-$ "Ato, orans-orans yang datang kepada lramu

sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan

memerangi knumnya," adalah, 'Tika mereka berpaling, tawan dan

bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai mereka, kecuali orang-

orang yang meminta perlindungan pada suatu kaum yang antara kamu

dengan kaum itu telatr ada perjanjian. Atau hati mereka merasa

keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya, lalu
mereka masuk ke tengah-tengatr kamu."

Maksud ayat ;i3r* 'i6 "sedang hati mereka merasa

l<eberatan, " adalah, hati mereka keberatan untuk memerangi kamu

dan memerangi kaum mereka.

Bangsa Arab biasanya menggunakan lafazh 'f, I; untuk

seseorang yang telatr menemui "kemandekan", baik dalam perbuatan

maupun ucapan, juga biasa digunakan lafazh ,At dalam bacaan

(diringkas).

Penakwilan kami ini sama seperti yang telah ditakwilkan oleh

atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10104. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, fss!* .!;; 
'{tfq J "Atou orang-orang

yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa

keberatan," ia berkat4 "Merasa berat dan kesulitan unfuk

memerangi kamu dan memerangi kaum mereka." 721

72r' 16oo Abi Hatim dalarn Tafsir (3/1028).
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Ayat, i:i; V{f,- f 
'€;u-8- 

.:t '6'tl 3b; {'re 5
"Atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati

merelra merasa keberatan untuk memerangi kamu dan

memerangi kaumnya," ditinggalkan penyebutarurya unfuk

menunjukkan perkataan, hingga maknanya menjadi, "Atau

datang kepadamu, sedang hati mereka merasa berat."

Ditinggalkan penyebutan huruf f,i karena kondisi orang Arab

melakukan perbuatan seperti itu. Seperti kamu dapat

katakan, 'alu- +i ir>ti g.r;f (telatr datang kepadaku, lrlan
yang telatr hilang akalnya), maksudnya adalah 

"ib 
;;s i,

hilang akalnya. Dan, didengar dari sebagian mereka ',*bt
,iGtr g:rri ,)t'oy (pada pagi hari aku telah melihat tuneku

perapim,T2''yorg maknanya adalah: by 'ti (aku,benar-

benar telatr melihat). Untuk menyembunyikan li yang

bertepatan dengan kata kerja yang telah lampau boleh

dilakukan, dan memposisikan kata kerja yang telatr lampau

pada kata kerja yang berposisi hal (menlelaskan keadaan) itu

boleh, karena Ii apabila masuk bersama dengan kata kerja

yang telah lampau, ia lebih dekat kepada hal dan menyerupai

isim. Bacaar- yang aku maksud adalah er; bacaan yang

dibaca oleh semua orang di berbagai penjuru, untuk

menetapkan hujjah atasny4 maka cara seperti itulah yang

dibar".

Disebutkan dari Al Hasan Al Bahsri, bahwa ia membaca ayat

tersebut dengan €:':i& i,p €fi| \?" sebagai nashab,

dan hal itu dibenarkan dalam bahasa Arab fushah, kecuali

bacaan itu tidak boleh dibaca karena janggal dan

Dzat At-Tananir. At-Teruanit adalah lembah. Dzat At-Tananir.' Nama sebauh

tenpat di daerah budzdza, Al-Lisan, entri (f)
Lihzt Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (4114).
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menyimpang dari bacaan yang biasa dibaca oleh orang

Islam.

10105. [Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Aban, dari

Al Qatadatr, tentang ayat, €t * .rhL '$fq 
j "Ato,

orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka

merasa keberatan," bahwa artinya adalah kejengkelan hati

mereka].724

rakwit firman Altah: 9.6 i?t{S K$L ',{fiTfiri i6" 5;
S+i ;,* fJ{ir'$+6 {$i 'Hytiil; :tlS- i$ d}ia 6atau

AAah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka

terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu, tetapi jika
mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta

mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi
jalan bagimu [untuk menokan dan membunuhJ mereka)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, S{L'#A fiti i6 ij
{ggi, "Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kelarusaan

lrepada mereka terhadap knmu, lalu pastilah mereka memerangimu,"

adalah, "Hai orang-orang beriman, kalau Allah menghendaki, tentu

Dia memberi kekuasaan kepada mereka, orang-orang yang berlindung
kepada kaum yang terikat perjanjian denganmu, lalu mereka masuk

dalam tanggungan dan perlindungan, dan orang-orang yang telah

datang kepadamu 
-padahal 

hati mereka merasa keberatan memerangi

kamu, dan memerangi kaum mereka- memerangi kamu bersama

musuh-musuhmu dari golongan kaum musyrik."

"n' Ap yang tertera di antara tanda '[]' telah hilang dari manuskrip, dan kami
menemukannya dari naskah manuskrip yang lain. Atsar ini disebutkan oleh
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1028).
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Akan tetapi Allah menyebutkan ini untuk melarang kamu dari

mereka, Dia berfirman, "Taatilah orang-orang yang telah diberikan

karunia kepadamu, dengan melarang mereka dari kamu bersama

mereka yang telah diberikan keutamaan atasmu, pada apa yang telatt

diperintatrkan kepada kamu, dengan melarang mereka apabila mereka

meminta perlindungan pada suatu kaum yang telah terikat perjanjian

dengan mereka. Atau datang kepadamu dengan hati yang berat untuk

memerangi kamu dan kaum mereka."

Kemudian Allah berfirman, :$;A g$ "T"topi iika merelca

membiarkan kamu." Ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Jika mereka

membiarkan kamu dengan apa yang telah Aku perintahkan kepadamu

untuk melarang, memerangi orang-orang munafik dengan masuknya

mereka (orang munafik) ke dalam kaum yang telah terikat perjanjian,

atau kembali kepada kamu, padahal hati mereka enggan untuk

memerangi kamu dan kaum mereka, niscaya mereka tidak akan

memerangi kamu'."

Mengenai ayat, igi ,#y rjil; "Serta mengemukakan

perdamaian kepadamu," ia berkata, "Mengemukakan perdamaian

kepadamu."

Lafazh flr attirrya tunduk, seperti yang dikatakan seseorang

kepada orang lainnya, "Jika kamu tunduk kepadanya dan patuh pada

perintatrnla maka aku berikan kalungku kepadamu dan aku berikan

tali kekang kudaku kepadamu." Begitu juga dengan ayat, /#yt'jlt;
{t!)l "Serta mengemukakan perdamaian kepadamu," maksudnya

adalah, "Pemimpin mereka mengajukan perdamaian kepadamu dan

menyerah serta tunduk kepadamu agar bisa mendapatkan kebaikan

dan keamanan." Di antara makna 'salam' juga terdapat ucapan Ath-
Thurmah dalam syairnya,
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nssil1 *i pW ,y t>u. ...U- o)tv r^*:Ll u6,

Maksud lafazh"salam" di sini adalatr tunduk.

Kami telah mengatakan tentang hal itu, sama seperti yang telah

ditalonilkan oleh ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10106. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi
Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-
Rabi tentang ayat: ,tl.fi 

,#ytiilS ltlg- #,#r; E9
*tetapi jilra mereka membiarlmn kamu, dan tidak memerangi

lramu serta mengemukakan perdamaian kepadamu" ia

berkata: perdamaian.T26

Sedangkan ayat: S4i ir* K 'itl &4 (i *Moko Attah

tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan

membunuh) merel(a." Ia berkata: Apabila orang-orang

munafik tunduk kepadamu, orang-orang yang telah

dijelaskan sifat mereka, mengemukakan perdamaian di
antara mereka kepada kamu, maka Allah tidak akan

memberikan jalan bagimu atas mereka. artinya Allatr tidak

akan mernberikan jalan bagi kamu untuk membunuh diri,
menawan anak-anak dan wanita mereka, serta merampas

harta mereka, dengan membolehkan yang demikian itu bagi

kamu dan tidak ada kebolehan, maka janganlatr kamu

Ath-Thurmah bin Hakim mnyebutkan bait ini dalam Ad-Diwaz, dalam sebuah

qasidah yang di dalarmya ia menyerang Al Farazadaq . Ub2 artinya gemuk.

Lihat Al-Lisan, errti: 'Cbj.

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311027),Ibnu Jauzi dalamZz,d Al Masir (21160),
dan Al Mawardi dalzw, An-Nulrat wa Al Uytn (11516).
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menawarkan jalan bagi mereka mengenai hal itu, kecuali

pada jalan kebe,naran, kernudian Allah menghapus semua

hulnp ayat ini dan yang se.s3datnyl dengg ayat: '{5tt1s$
ji3.i:, i;: q{Fi i;l'3t rfi #'ii "Apabita sudah

habis bulan-bulan Haram itu, maka Bunuhlah orang-orang

musyrikin itu dimana saia karyu jumpaj mereka", sampai

pada ayat: Ut 3fi ':rfr it"&14i ljf' "Matra beritah

l<ebebasan kepada mereka untuk berialan. Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Ar
Taubah [9]: 5)

Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10107. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husain, dari

Yazid, dari Ikrimal.r dan Hasan, keduanya berkata: Firman

Auah, 1'!xli{i'3*6 4 1}X5 3':':3 tili oE

'ee1#:'# ,6 Jt i'i6i.ai f;@ ,;{;t1)j i#
"Mal<a jika merbka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka

di mana saja knmu menemuinya, dan janganlah kamu ambil

seorang pun di antara mereka meniadi pelindung, dan

jangan (pula) menjadi penolong, keanali orang-orang yang

neminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara

lramu dan lcaum itu telah ada perjanjiay (damai)," sampai

ayat, Q $LV W'fr W'$fr "Dan meretcatah

orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang

nyata (untuk menawan dan membunuh) merelra."

ifr 6 {Ll e f}.}. {' u}I o 
:SM {'"5i &'ifi tr'$1

'u!r;ll #fil'l,t ;flyfr ;'o; iAttoh iidak metarang tramu

untuk berbuat baik dan berlaht adil terhadap orang-orang

yang tiada memerangimu knrena agama dan tidak (pula)
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mengusir lramu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyulrai orang-orang yang berlaht adil. (Qs. Al
Mumtahanah [60]:8)

{*., e .L;.fi eli a $s t;! * 'fi '{q.cy
"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan

sebagai lrawanmu orang-orang yang memerangimu karena

agama dan mengusir kamu. dari negerimu, mengusirmu,"

sampai ayat, 6i)iti ? Li;Yt *Maka mereka itulah orang-

orang yang zhalim. " (Qs. Al Mumtahanah [60]: 9)

Kemudian dihapus empat ayat yang menjelaskan kondisi

sffi,W"##iHeiff#,
perilyataan) pemutusan hubungan dari AUah dan Rasul-Nya

(yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang
lramu (lraum muslimin) telah mengadakan perjanjian
(dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin)

di mulra bumi selarna empat bulan dan ketahuilah bahwa

sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah,
dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir."
(Qs. At-Taubah [9]: l-2)

Mereka diberi waktu selama empat bulan untuk berjalan di
muka bumi dan me'nghapus apa yang terjadi sebelumnya.

Allah lalu berfirman pada ayg berikutnya, 'j:r<il ii;i ti|
t !#6 irbr, iry, i;fit, i^L'6{rai wx'rF
)-;i; LL 'rl3 "Apabila sudah habis bitan-butan haram

itu, malra bunuhlah orang-orang musyriHn itu di rnana saja

kamu jumpai mereka, kepunglah tnereka dan intailah di
tempat pengintaian. " (Qs At-Taubatr [9]: 5)



Kemudian dihapus dan dikecualikan dengan ayat, llG o$

1fi)\ Yjt| 
"I:il\ 

V6t "Jilra mereka bertobat dan

mendirikan shalat dan menunaiknn zakat.... " sampai ayat,

i;tU 1*1 '/ "Kr*udian antarkanlah ia ke tempat yang

aman bagtnya." (Qs. At-Taubah lgi:6).727

10108. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Al Qatadatr, tentang ayat, g$
:Sj;A "Tetapiiipa merelu memb.iarlmn pamu," ia berkata,

"Ayat itu dihapus oleh ayat, j'i3tt '* ',.{;:i U;E
'Makn bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja

kamu jumpai mereka'." (Qs. At-Taubah [9]: 5).728

10109. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Manhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Al Qatadatr berkata mengenai ayat, ir-$t Jy
t&e4 

#:t # # JUitiU"Kecuati orans-orans vans
meminta perlindingan kepada sesuatu kantm, yang antara

lramu dan kaum itu telah ada perianiian (damai)," sampai

ayat, 5.$ ;r* fJ St\ Y*(3 "Moko Attah tidak memberi

jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) tnerekn."

Kemudian dihapus ayat tersebut dengan apa yang terdapat

dalam suratr Bara'ah, lalu memerintahkan Nabi-Nya untuk

memerangi kaum musyrik [sehingga mereka bersaksi bahwa

tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan

Allah. Lalu berfirm url,l's j'i3{t 4 '*ri5i lft3lu

Tatsir Ah:Ihabari

727' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311027) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyn (tl5t6).

728' Abdrnazzaq dalam Tafsr (11467).

"'' Af" yang tertera di antara tanda '[]' telah hilang dari manuskrip, dan kami
menemukannya dari naskah rnanuskrip yang lain.
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{*;; 'JL'&3 
L1i?;t; fiXrt it:fit "Matca bunuhtah

orang-orang musyrikin iiu di mana saja kamu jumpai

mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah merelm dan

intailah di tempat pengintaian " (Qs.At-Taubah [9]: 5).730

l0ll0. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, '61-i #:r # i; $Ultla'uji Jy"xecuott
orang-orang yang ,neminta perlindungan kepada sesuatu

lraum, yang antara kamu dan kaurn itu telah ada perjanjian
(damai), " ia berkata, "Semua telatr sepakat bahwa ayat jihad

ini telah dihapus. Mereka diberikan waktu selama empat

bulan, adakalanya mereka menyerah dan adakalanya mereka

ikut berjihad." 73r

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311027) dan Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al
Wn(ttst6).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharzir Al Wajb (2189).

730.

73r.
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SyYs: u, K ffj, ti:,YS {fU i'o'i:)'u;^i {':\3i
;#. irrkj {ai KyW g }$. d,vW;s3 r;ii
W # w i#3ri#6 L" &irsr' #,133

@s#\i;v
uKelak l<frnw al<an dapati (golongan- golmrgan) y mg lain,
yclngbermalcwd zuDoya merel<a cfin(m dmipadalramu dsrr
iln(m (pula) dfrri l<fiuttwya. Setiap rnqelca diaiak l,snbali
lnpada fitnah (syirilc), rnereka pn terjun l<e dalmmrya.

Karena itu iika merela finnk mertiarl<anl<affw dar. (tidak)
mau mengeffrul<al<fr r. p er dnmaian l<cp adomu, serta (tidak)

menahmr tarryart mqeka (dari nremuangirrn), mal<a

uwarilah mqela dilrrbr,muhlah mueka df,r. mer.el<alah

or ar.g, or (mg y ar.g l@nJi WlwJ l<cp adamt alasan y ar.g

nyotn (urfiikme'rrtw(m ilm mertkmrh) nnel<a-"

(Qs. An,Nisaa' t4]: 91)

rakwn firman Anah: ti:.t: i{ir! i Sti;i'u+t; ';':i;,3.A

W\;.Sj fiii Jyrj':, u. 'g ii (Ketak ;;;"=akan dapui

[golongatgolonganJ yang lain, yang bermalesud supaya mereka

aman daripada kamu dan aman [pulal dart haumnyo. Setiap mereka

diaiah kembali hepada ftnah lsyirikJ, mereha pun teriun ke

dalamnya)

Abu Ja'far berkata: Mereka adalatt kelompok orang-orang

munafik yang mernperlihatkan keislaman kepada Rasulullah SAW

dan para sahabat, agar mereka merasa arnan berada di sisi Nabi dan

para satrabat, selamat dari pembunuhan, penawanan, dan diarnbil harta
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mereka padahal mereka adalah orang-orang kafir. Sebagian dari

mereka mengetahui hal tersebut. Apabila mereka bertemu dan

bersama dengan orang kafir, maka mereka menyembah apa yang

disembah oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah selain Allatr, agar

diri, harta, anak-anak, dan istri mereka aman dan mendapat

perlindungan dari orang-orang kafir.

Firman Allah, Q);Sj {r:;}i Jyf}il"setiap mereka diajak
kembali kepada Jitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya,"
maksudnya adalah, setiap kali mereka berdoa, memohon kepada selain

Allatr, kembali kepada apa yang mereka sembatr dahulu, maka kondisi

mereka sama seperti kaum musyrik.T3

Para atrli tafsir berselisih pendapat mengenai orang yang

dimaksud dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang

Mekatr yang telah masuk Islam, seperti yang telatr dijelaskan Allatr
mengenai mereka (unfuk bertakrra), padahal mereka adalatr orang-

orang kafir, agar diri, harta, anak-anak, dan wanita mereka menjadi

aman.

Firman Allah, A-VSf i;$it 'SyfjSjY "setiap mereka diajak
kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya,"
maksudnya adalatr, setiap kali mereka diajak733 untuk menyekutukan

Allah, mereka pun murtad, menjadi sama seperti kaum musyrik, hanya

untuk mendapatkan keamanan di sisi mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

732' Tambahan dari Syaikh Ahmad Syakir: parj
733' Ibid.
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l0lll. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, -dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang ayat, $iYj #U rJ'ota+)-

tr;, "Yang bermaksud supaya mereka aman daripada

lramu dan aman (pula) dari lmumnya," batrwa ada yang

berkata, "Mereka adalah orang-orang yang datang kepada

Nabi SAW untuk masuk Islam hanya dengan tttjuan riya,

kemudian kembali kepada orang-orang Quraisy untuk

kembali menyembatr patung. Itu semua demi mencari

keamanan di sana sini. Lalu turunlah perintatr untuk

memerangi merek4 sekalipun mereka tidak membiarkan

kamu dan tidak berdamai.T3a

l}ll2. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.73t

10113. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu- Abbas, tentang ayat,

'qyY;iy,K ff.i tltW {gK tr; t!:.Yi {fiY- I 5'.+j-'u.rt| 6:5,{5\i- u*t; os;lg;;

w t;55 {1a t;S-j- ,\i( "Kelak'lwmu atcan f,apati (golongan-

golongan) yang lain, yang bermaksud supaya merelm aman

daripada lramu dan aman (pula) dai lcaumnya. Setiap

merelra diajak kembali kepada finah (syirik), mereka pun

terjun ke dalamnya," ia berkata, "setiap kali mereka ingin

keluar dari cobaan, mereka dikembalikan ke dalam cobaan

734' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311027) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al
Wajiz(2189).

1rs. Ibid.
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lagi. Demikianlah, terdapat seseorang yang telah masuk

Islam, kemudian ia mendekati kayu, batu, kalajengking, dan

kumbang. Orang-orang musyrik lalu berkata kepada laki-laki
yang telah masuk Islam itu, Iktakanlah di hadapan kumbang

dan kalajengking, 'Ini adalah tuhanku'." 736

Ada yang beryendapat batrwa mereka adalatr kaum dari
kalangan yang menyekutukan Allah, yang bertujuan mencari

keamanan di sisi beliau dan para sahabat, serta di sisi kaum musyrik.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

l0l14. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

tr;' litY: &:.V- 01 'ora+)-'ur'. 6:$.:. "Ketak kamu

alran dapati (golongan-golongan) yang lain, yang
bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman
(pula) dari kaumnya, " ia berkata, "Mereka adalah penduduk

Tihamah. Mereka berkata, 'Hai Nabi Allah, kami tidak akan

memerangimu dan tidak akan memerangi kaum kami'.

Mereka hanya menginginkan perlindungan dari Nabi dan

kaum merek4 padatral Allah enggan memberikan keamanan

kepada mereka. Allah lalu berfirman, {Jfi ilt Yt U, 'g

W l;.Sj'setiap mereka diajak kembali kepada fitnah
(syirik), mereka pun terjun lce dalamnya'. Maksudnya, setiap

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311029) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn (tl5t7\.
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kali mereka diberikan ujian dan cobaan, maka mereka pasti

binasa di dalamnya." 737

Ada yang berpendapat batrwa orang tersebut adalatr Nu'aim bin

Mas'ud Al Asyja'i.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10115. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkata: Kemudian disebutkan Nu'aim bin Mas'ud Al
Asyja'i, orang yang meminta keamanan kepada kaum

muslim dan kaum musyrik, memindahkan omongan di antara

Nabi dengan kaum musyn\ Allah lalu berfirman, ';t:$5
#i',Lri':,t K ff} tfrYi {AU J i''\)'"+,i " i"tok
lramu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang

bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman

(pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada

fitnah (syirik)," ia berkata, 'Maksudnya adalah kembali

kepada kesyirikan." 738

Makna firman-Ny4 WVSf {:fi ',Llfi'it 6 'S*s"ttop

mereka diajak kembali lrepada fi.tnah (syirik) mereka pun

terjerumus ke dalamnya," dijelaskan dalam riwayat berikut

ini:

Ibnu Janzi ddam kd Al Masir (21160), Al Mawardi dalart- An-Nukat wa Al
Uyun (ll5l7), dan Al Qrthubi dalamAl Jami'li Ahlum Al Qur'an (5/31l).
Ibnu Jauzi dalarnZad Al Masir (21160') dan Al Mawardi ddamAn-Nukat wa Al
Uyun (ll5l7\.

737.

73t.
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10116. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapalarya, dari Ar-Rabi, dari

Abi Al Aliyatr, tentang ayat, (r7-l;{:i ,ji\ St Yi'i-, v, K
"Setiap mereka diajak kembali kepadafitnah (syirik) mereka

pun terjerumus ke dalamnya," baltwa setiap kali mereka

mendapat cobaan, pastilatr cobaan itu menyeluruh pada

mereka.739

10117. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadatr, bahwa setiap

kali cobaan datang kepada mereka, pastilatr mereka binasa

karena cobaan tersebut. 7ao

Pendapat mengenai hal itu telah dijelaskan pada pembatrasan

yang telah lalu. Fitnah dalam penrbicaraan bahasa Arab

berarti ujian, a* ..,,S11 berarti kembali.

Penakwilan kalam yang terkait adalah, setiap kali

didatangkan ujian, mereka kembali kepada kesyirikan dan

kekufiran. Tentulah mereka akan kernbali pada hal itu.

rakwil firman At!a!: f;k-i 'p, ,frtffi5 gJr:;'i oU
q" e'€rse{.{ii=Jfi$L? ir;r.6 {,:r33 *.;l
W (Karena itu jika mereka tidak membiarhan kamu dan [tidakJ
mau mengemukakan perdamaian kepadamu, sefia [tidakJ menahan

tangan mereka [dari memerangimuJ, maha tawanlah mereha dan

bunuhlah mereka dan merekalah orang4rrang yang kami berikan

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1030) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (21192).
Ibnu Abi Hatim dalamTafsir (311029).

739.

740.

-
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dan membunuhlkepadama alasan yang nyata [untuk menawan

mereka)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika mereka tidak

mau membiarkan kamu wahai orang-orang yang beriman, karena

mereka adalah orang-orang yang hanya menginginkan keamanan dari

kamu dan dari kaum mereka, karena setiap kali mereka diajak kepada

perbuatan syrrik, pastilah mereka menyambut panggilan itu, dan

mereka juga mengemukakan perdamaian kepadamu, padahal mereka

tidak tunduk kepadamu, lalu mereka memberikan tebusan dan

berdamai denganmu.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10118. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi,

tentang ayat, {)1)i HyW i}ti { "V 
"Karena itu iika

mereka tidak membiarknn kamu dan (tidak) mau

mengemukakan perdalnaian kepadamu," ia berkata,

"Perdamaian ;4-r{ W; 'Serta (tidak) menahan tangan

mereka (dari memerangimu', yaitu- menatrg lTgan pe.re.ka

dari merrrerangi kamu 'f1;# L$ ;f;b$ iit!fr
'Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka', sekalipun

mereka tidak melakukannya, maka tawanlah mereka di bumi

mana saja kamu bertemu dengan mereka. Perangilah merekp

karena-pada hari itu darah mereka dihalalkan. W'$ft
6j6fe e'fl'Dan merelwlah orang-orang vang kami

berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan

membunuh) mereka'. Mereka adalah orang-orang

menghendaki keamanan di tengah-tengatr kamu

yang

dan
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keamanan di tengah-tengah kaum mereka' padahal mereka

orang-orang yang kafir. Jika mereka tidak membiarkan

kamu, dan mereka mengemukakan-perdamaian kepada kamu

serta menahan tangan mereka, maka Kami jadikan hal itu

sebagai alasan bagi kamu untuk memerangi mereka

dimanapun kamu menjumpai mereka, sebagai orang-orang

kafir, dan meninggalkan tempat hijrah menuju tempat syirik

6/ 'Yoog nyata'. Maksudnya adalatr menjelaskan hak-hak

mereka yang seperti itu terhadap kamu, dan menjumpai

kebenaran dalam membunuh mereka. Demikian juga ayat,

q 6fe" 'Alasan yang nyata (untuk menawan dan

membunuh) merel(a'. " 741

Sulthan di sini berarti hujiah, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

10119. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishatt

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari seorang laki-laki, dari Ilaimah, ia berkata,

"Kalimat sulthan yang terdapat dalam Al Qur'an bermakna

hujjah." 7a2

10120. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, q 6W" "Alasan yang nyata (untuk

menawan dan membunuh) mereka." Sedangkan makna

'sulthan mubin' adalatr hujj ah." 743

ooo

Ibnu Jauzi dzlaJm fud Al Masir (21160) dan Al Baghawi dzbm Ma'alim At-

Tanzil (21124).
Ibnu ALi Hatim dalam Tafsir (3/1030) da" Ibnu Athiyah dzlatn Al Muharrir Al
Wajiz (2192).

Ibnu Abi Hatim dalamTafsir (3/1030).

742.
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\Li|i" ;AW I ybi ili J EA 5a1i
6 7 y=$ $yV:a? rs *3 r13 3"F GEL

3rr1 bt 6i I8 iX ii, n 6tu$ b'ta;
"# -{'{1t "Pi{ 

i-} u5\4 uY;"-41 4s
{ * "laY, #s i;i 46 tYfui'i; $

N3?s7'ti;'13. i #gr;,;.:,i:, iq;4
@(,*,;t1+

"Dan tidaklayakbagi seorang rrnil<min rnenbwwh searmtg

mukmin (y ans lain), l,"eanali l<mena t ersalah @nak
s engaj a), dan b ar mtgsiop a men$urru.h s eofi mg rntl<min
l<mena tssalah (hendaklah) ia metrterdelcnlcmt seorang

hambasahdyo ydngberimart serta membayar diyt yffig
diserahl<mt kepada lcelumgmya (n terh,trnth iat) , l<ecu.ali

jika merel<a (l<elumsa terbwruh) bersedel<ah. Jikf, io (si

terbururh) dnril<Mn (lrafu) ydrJg adapeianiiart (damai)

antara mqela ilenganl<mmu, mala (hendaklah si
pemb.rnrh) membay ar diy at y ang diserahl<mt lnpado

lcelumgany a (si terburnth) serta memerdel<al<ar.

hartasalwyd yontgberlman. Barmgsiapd yorng dnnk
mernp erclelvry a, maha lwnnnklah ic (si P etrtfunzrh)

berpuasaduabulanbertunfi ./;rtnttlunlf;.tkpmetimaantabat
dmip ado Allah, D an adalah /.Jilah Malw Mengetalwi lagt

MallrBijakana."
(Qs. An,Nisaa' l4l:.92)
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Takwit firnpn Allah: "g; lVi'SJ'-J u.-fl. 6fu"
it .{f ,^fi ityiTajf;r:' *1"}:53 3-F&-\Li'S; ii
13'i<lt- (Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh

seorang mukmin lyang lainJ, kecuali karena tersalah ltidak
sengajaJ, dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena

tersalah [hendaklahJ ia memerdekakan seorang hambasahaya yang

beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya

lsi terbunuh iluJ, kecuali jika mereka [keluarga terbunuhJ

bersedekah)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, Jt\ 6 q.A 6( Ui
e 1y6i "Dan tidak layak bagi seorang *ulkin membunuh

seorang mulonin (yang lain), kecuali knrena tersalah (tidak sengaja),"

adalah, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk melakukan perbuatan

itu, dalam kondisi bagaimanapun. Allah sama sekali tidak pernah

membolehkan pembunuhan itu.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10121. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

6L lYCri 'Jh 6 VA 5(6i"Dan tidak tavak

bagi seorang mulonin membunuh seorang mulonin (yang

lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), " ia berkata,

"Tidak pantas bagi seorang mulanin untuk melakukan hal

itu, apalag dengan apa yang telah didatangkan Allalt



kepadanya, dari janji yang telatt

kepadanya." Taa

TafshAth:Ihabui

dijanjikan Allatr

Mengenai firman-Nya,'ig $y "K"ruali lcarena tersalah

(tidak sengaja)," ia berkata, "Kecuali orang-orang mukmin

yang telah membunuh orang mtrkmin lainnya karena

kesalahan, dan tidaklatr hal itu yang dijadikan oleh Tuhannya

baginya, maka dibolehkan baginya. Pengecualian ini oleh

ahli batrasa dinamakan pengecualian terputus {g!ilt rulu}l),
seperti yang dikatakan oleh Jarir bin Athiyah,

ij.u;!t ,"rlr e ...W i,t l3€ W I
,l .t

,P-r

"Di antara telur itu tidak alcaniauh dari indulorya dan dia

tidak alran keluar kecaali beberapa burdiauhnya."Tas

Maksudnya adalatr, telur tidak akan keluar ke bumi kecuali

melewati ekor induknya, sedangkan ekor itu sendiri bukan

bagian dari bumi.

ib)t'a

Allah lalu menyampaikan berita tentang hukuman

yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan,

orang

Js.r:

745

)i5 '6i liEL ILY "Dan barangsiapa membunuh

As-suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (21192), dan dinisbatkan kepada Abd
bin Humaid. Lihat Al Qurthubi dzlamAl Jami'li Ahkam Al Qur'an (51312).

Jarir menyebutkan bait syair ini di dalam I d-Diwan dengan tema " 'ri; ti lVt rtC

&jr" dalam menghujat Ayyasy bin Az-Zabarqan. Dalam Ad-Diwan, terteta, )'
"!y berbeda dengan yang dicetak, d- J.rt, artinya kain yang dibordir.

Abi Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an menyebutkan dengan redaksi yang sama,

yang terdapat dzlam Ad-Diwan.Lih?t Ad-Diwan (hal. 367).
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seorang mulcrnin l<arena tersalah (hendaklah) ia

memerdekakan s eorang hambasahaya yang beriman. "

Ia berkata, "Diharuskan atasnya untuk memerdekakan

hambasatraya yang beriman dengan harta, dan membayar

denda, yang pelaksanaannya diserahkan kepada orang yang

bij aksana, kepada keluarga korban."

1:r'J6- it {l "Kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

bersedekah." Ia berkata, "Kecuali keluarga dari orang yang

terbunuh membebaskan orang yang membunuh karena

kesalahan dari orang yang mengharuskan bayar denda

pembunuhan mereka. Apabila keluarga dari orang yang

terbunuh memberikan maaf dan mengampuni dosa si

pembunuh, maka gugurlah kewajiban atas si pembunuh

untuk membayar denda.

Posisi huruf j1 dari ayat, t|':A'- it {1 "Kecuali iika
mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, ". menjadi nashab,

karena maknanya adalah, "seharusnya si pembunuh

membayar denda tersebut, kecuali keluarga dari orang yang

terbunuh itu bersedekatr kepadanya."

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan kepada

Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi, orang yang telah membunuh

seorang laki-laki yang telah masuk Islam, akan tetapi Ayyasy tidak

mengetahui tentang keislaman laki-laki tersebut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10122. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 6fu"

l



TafsirArtXhafurt

6L lyu+;$ Jlt'-;\ qtfl"Dan tidak tavak bagi seorang

mulonin membunuh seorang mulonin (yang lain), kecuali

karena tersalah (tidak sengaja)," ia berkata, "Ayyasy bin

Abi Rabi'atr telah membunuh seorang laki-laki mukmin,

laki-laki yang dahulu pernatr menyiksa dirinya bersama-

sama dengan Abu Jahal, padatral lald-laki itu masih saudara

ibunya dan telatr mengikuti ajaran Nabi. Akan tetapi ia

mengira laki-laki itu masih sama seperti dahulu' Alyasy lalu

datang kepada Nabi unhrk menjadi seorang mukmin. Tidak

lama kemudian datang Abu Jahal dan saudara ibunya, lalu

saudara ibunya berkata, 'Sungguh, ibumu telah bersumpah

untuk memutuskan hubungan dan haknya kepadamu, kecuali

kamu kembali kepadanya'. Ibunya Alryasy bernama Asma

binti Makhrabatr. A1ryasy lalu ikut bersama saudara ibunya.

Di tengah perjalanan Abu Jahal dan saudara ibunya mengikat

Ayyasy sampai mereka tiba di Mekatr. Ketika orang-orang

kafir Mekah melihat Ayyasy, bertambatrlah kekafiran dan

kesesatan mereka. Mereka berkata, 'Abu Jahal dapat

menguasai orang-orang Muhammad sesuai kehendaknya,

dan menawan para satrabatnyat.n 
746

l}l23. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, seperti itu, kecuali ia menanrbahkan dalam

kisahnya: Lalci-laki itu telah menjadi pengikut Nabi SAW,

sedangkan Ayyasy me,lrgira lald-laki itu masih menjadi kafir

sebagaimana ia dahulu, karena Ayyasy hijrah ke Madinatt

dan menjadi seorang mukmin di sana. Kemudian Abu Jahal

,*' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/lo3l) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun (11517,518').
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datang bersama saud,ra ibu Alyasy. Saudara ibunya lalu

berkata, "Ibumu telah bersumpah untuk memutuskan

hubungan dan haknya kepadamu kecuali kamu kembali

kepadanya."

Mujatrid menambahkan: Saudara ibunya lalu menawan

teman-teman Alyasy dan mengik at mercka.1 
a7

l}l24. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jrnaij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.7o8

Ibnu Juraij berkata dari Ilaimah, ia berkata: Laki-laki yang

telah menyiksa Alyasy bin Abi Rabi'atr bersama dengan Abi

Jatral be,rnarna Al Harits bin Yazid bin Nusyaibatr,T4e dari

bani Amir bin Lu'ay. Kemudian Al Harits bin Yazid keluar

untuk hijrah kepada Nabi SAW, lalu berternu Alryasy di

Harratr. Ayyasy pun menghunuskan pedang ke arahnya,

sampai Al Harits mati, karena Ayyasy mengira Al Harits bin

Yazid masih kafir, sama seperti dulu. Ayyasy lalu datang

menemui Nabi dan me,nceritakan kejadian tersebut,

kemudianturunlah ayat, lyf,1;i'JLr[ V-A 6fui
({i "Don tidak layak bagi seorang muicmin membunuh

seorang mulonin (yang lain), keanali karena tersalah (idak

sengaia)."

Mujahid dalam Tafsir (hal. 288) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al uyun
(1/517,518).
Al Mawardi dalamAn-Nulutwa Al Uyun (11517,518).

Begitulah yang terdapat dalam manuskrip. Adapun yang tertera pada Syaikh

Ahrnad Syakir adalah "IJnaisah", dan itu sesuai dengan yang ada pada Al
Qnrthubi ddam Al Jami, li Ahlum Al Qur'an (5/313) serta Al Wahidi dalam

Asbab An-Nuzul (hal. 94).

747.

7lt.
749.
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Nabi lalu membacakan ayat ini di hadapannya dan bersabda,

" B angunlah, merdelwkanlah s eorang budak. " 7 50

l}l25. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat,(dL $yCri'rt6 VA Ofui"Dan
tidak layak bagt seorang mubnin membunuh seorang

mulonin (yang lain), keanali lcarena tersalah (tidak

sengaja)," ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Ayyasy

bin Abi Rabi'atr Al Makhzumi, ia adalah saudara seibu Abu

Jatral bin Hisyam. Ayyasy telah masuk Islam dan ikut

dengan orang-orang yang hijrah pertama kali sebelum

kedatangan Rasulullah SAW. Abu Jahal dan Al Harits bin

Hisyam lalu mencarinya, dan mereka mengajak seorang laki-

laki dari bani Amir bin Lu'ay. Mereka bersama-sama ke

Madinah untuk mencari Ayyasy.

Ayyasy adalah anak dari saudara ibunya yang paling dicintai

ibunya. Mereka berbicara dengan Alyasy, 'Ibumu telah

bersumpah untuk tidak tinggal di rumah sampai ia bisa

melihatmu, dan sekarang dia sedang berbaring di bawatt

panas terik matatrari agar bisa melihat kedatanganmu.

Pplanglatr, baru setelah itu kamu kembali lagi ke sini'.

Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allatt untuk

tidak menyakitinya, sampai ia kernbali lagi ke Madinah!

Sebagian satrabatnya lalu memberikan unta yang cerdik dan

pandai untuknya. satrabatrya berkatq 'Apabila kamu takut

terjadi maka duduklatr di atas hewan yang cerdik ini'.

750' Al Mawardi dalam,An-Nulut wa Al Uyun (ll5l7,SlE).
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Ketika mereka telatr keluar dari Madinah, Abu Jahal dan

teman-temannya mengikat Ayyasy dan menawan dirinya. Al
Amiri mencambuk kulitrnya, maka Ayyasy bersumpah untuk
membunuh Al Amiri. Ayyasy terus menjadi tatranan di
Mekah, dan baru dapat dibebaskan pada Fathu Mekah. Al
Amiri lalu menyambut kebebasannya, karena ia telatr masuk
Islam, sedangkan Ayyasy tidak mengetatrui tentang

keislaman dirinya, maka Al Amiri dipukul oleh Ayyasy
sampai;nati. Kemudian turunlah ayat, J *A 5( Yi
(fL tyqi 'J3'i "Don tidak layak bagi seorang mulonin
membunuh seorang mulonin (yang lain), kecuali karena

tersalah (tidak sengaja). " Dia tidak tahu bahwa Al Amiri
telah menjadi seorang mukmin, 3-;i UX;69 'S; 6tj-r6--6 Jy,^6 ity'elZ='7r; )rl']ij ,;,;
barangsiapa membunuh seorang mulonin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hambasahaya yang
beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecaali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekahi maka tidak membayar denda." 7sl

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada Abu
Darda.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10126. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat,({; {yvi J3r,_6 v.A <L(6i,oon

75r' 16ou Abi Hatim dalam Tafsir (3/1031) Ibnu Jauzi dzla:rr-Zad Al Masir (Zll6t,
162).



Tafsir ltllr.:I\abari

tidak layak bagt seorang muktnin membunuh seorang

mulonin (yang lain), kecaali karena tersalah (tidak

sengaja)," ia berkata, "Ayat ini difurunkan kepada seorang

laki-laki yang telatr dibunuh oleh Abu Darda. Seluruh ayat

ini ditunurkan pada waktu peperangan. Abu Darda pergi ke

suatu tempat untuk menunaikan hajatnya, dan di tempat

tersebut ia bertemu dengan seorang lelaki yang membawa

banyak hartanya, maka Abu Darda menghunuskan pedang ke

arahnya. Laki-laki itu berkata, 'Tidak ada tuhan selain Allah'.

Namun Abu Darda terus memukul laki-laki tersebut sampai

mati. Ia lalu datang kepada kaumnya dengan membawa harta

r,rmpasan yang telah diambilnya dari laki-laki itu. Ternyata

Abu Darda merasa ada sesuatu yang mengganjal pada

dirinya, maka ia menemui Nabi SAW dan menceritakan

kejadian tersebut. Nabi lalu bersabda kepadanya, 'Apakah

lramu tidak membelah hatinya?'Abu Darda berkata: Mudah-

mudatran aku tidak mendapatkannya!? Apakah ada lagi

selain darah atau cairan wahai Rasulullah? Nabi bersabda,

'Padahal orang itu telah memberitahulan kepadamu tentang

lreislamannya dengan lisannya, akan tetapi kamu tidak

mempercayainya'.

Abu Darda lalu berkata, 'Jika demikian maka bagaimana

d"rrg* keadaanku ya Rasulullatr?' Nabi SAW bersabda,

'Bagaimana dengan orang yang rnenyatakan, "Tidak ada

tuhan selain Allahu?'Abu Darda berkata lagi, tsagaimana

keadaanku watrai Rasulullah?' Nabi bersabda" 'Bagaimana

dengan orang yang telah berkata, "Tidak ada tuhan selain

Allahu,' sampai aku berharap alcu belum masuk Islam saat

itu.
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Lalu turuntah ayat, ttl TytLi J3-_6 V.A 6Af,
'Dan tidak layak bagi seorang mulanin membunuh seorang
mulonin (yang lain), $ecuali karena tersalah (tidak sengaja),,
sampai firman-Nya,13'j4'_ jl {g "Kecuali jika meretca

(lr.eluarga t erbunuh) b ers edekah'. "

Ibnu Zaid berkata, "Kecuali mereka (keluarga terbunuh)
menghapus denda tersebut." 752

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang benar adalah yang
mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah memperkenalkan kepada

hamba-Nya, orang-orang mukmin yang telah membunuh karena
kesalahan, membayar kafarat atau denda. Boleh saja ayat ini
diturunkan kepada Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan seorang laki-laki yang
dibunuhnya. Boleh juga kepada Abi Darda dan temannya, dan kepada
siapa saja yang telatr dimaksud Allah dengan ayat ini.

Mengenai hambasatraya yang beriman, para alim ulama
berselisih pendapat dalam menjelaskan sifat mukrnin tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa tidak dinamakan hambasatraya

yang beriman kecuali ia bisa memilih keimanan setelah ia baligh,
mengerjakan shalat dan puasa. sedangkan anak kecil tidak termasuk
dalam kategori sifat ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10127. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu U1alyatr
menceritakan kepada karni dari Abi Hayan, ia berkata: Alcu
bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang ayat, fiS 3r:i3

7t2' Ibnu Janzi dalam 7ad al Masir (21162\ dan Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al
Uytn(ll5l8).



fafsirAl/r,Xha}rrrt

{r9 "Memerdekakan seorang hambasahaya yang
beriman." Ia lalu berkata, "Maksudnya adalah seorang

hambasahaya yang telah mengerjakan shalat dan mengetahui

tentang keimanan." 753

10128. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang ayat, -74.$ {"; 3d-{ "Memerdekakan

seorang hambasahaya yang beriman," batrwa maksud dari
"yang beriman" (mukminah) yaitu orang yang mengerti
tentang keimanan, mengerjakan puzma, dan shalat.Tsa

10129. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia
berkata, "Terdapat di dalam Al Qur'an tentang hambasahaya

yang beriman, yaitu orang-orang yang berpuasa dan

melaksanakan shalat. Sedangkan mengenai hambasahaya

yang tidak beriman, yang terdapat di dalam Al Qur'an, maka
anak kecil bisa termasuk dalam kategori hambasahaya yarirg

tidak berim*3755

10130. Diceritakan kepadaku dari Yazid bin Harun, dari Hisyam bin
Hisan, dari Al Hasan, ia berkata, "segala sesuafu terdapat

dalim kitab Allatr, )A9 {"5 3;i:' 'Memerdetratran
seorang hambasahaya yang beritnan', Yatmi seorang

hambasatraya yang melakukan puasa, shalat dan berakal, dan

apabila Dia berfirman: {": 3-F "memerdelcakan

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1032), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (21163),
dan Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al Uyun (l/518).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir Qll032),Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21163),
dan Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (ll5l8).
Ibid.
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seorang hambasahaya" maka apa saja yang ia kehendaki

(tidak harus yang berimrrr)."u

10131. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari
Ibrahim, ia berkata, "Firman-Nya, '{"9, 4; j;i3
"Memerdekakan seorang hambasahaya yang beriman',

maksudnya adalah yang melaksanakan shalat, dan yang

"tidak beriman" maksudnya memerdekakan seorang

hambasahaya yang tidak melaksanakan shalat. 
757

10132. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami,. ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

43 {i; i-;J "Memerdekakan seorang hambasahaya

yang beriman," bahwa hambasahaya yarn;g beriman menurut

Qatadah adalatr yang melaksanakan shalat. Dan dia tidak

suka memerdekakan hambasatraya yang masih kecil yang

belum melaksanakan shalat dan belum baligh.7s8

10133. Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia
berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari

Mughiratr, dari Ibrahim, tentang ayat, }4a$ *S 3#
"Memerdeknknn seorang hambasahaya yang beriman," ia
berkata, "Apabila telah mengerti dan mematrami

agamanya."759

756.

757

75E.

Ibid.
Abdurrazzaq dalam Tafsir (l I 47 0).
Ibnu Jauzi dzlarlr Zad Al Masir (21163), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (ll5l8'), dan Ibnu Athiyatr dalamAl Muharrir Al llajiz (2/93).
Ibid.
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10134. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Qatadatr, ia

berkata tentang ayat, '74)S #S 3# "Memerdeknpan

seorang hambasahaya yang beriman," bahwa anak kecil

tidak termasuk dalam kategori hambasahaya yang

beriman.T@

10135. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi

Thalhatr, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, *S 3;J
Y49 "Memerdekakan seorang hambasahaya yang

beiman," bahwa yang dimaksud "yang beriman"

(mukminatr) adalah yang mengerti tentang keimanan,

mengerjakan puasa, shalat. Apabila tidak mendapatkan

seorang hambasahaya yang beriman maka ia harus berpuasa

selama dua bulan berturut-turut dan menyeratrkan denda

kepada keluarga dari orang yang terbunuh, kecuali keluarga

dari orang yang terbunuh tersebut menyedekahkan denda itu

kepada dirinya.T6l

Ada yang berpendapat batrwa apabila seorang hambasahaya

terlatrir dari kedua orang tua yang muslim, maka ia disebut

harnbasahaya yang beriman, meskipun masih kecil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

Abdunazzaq dalam Tafsir (l I 47 0).
Ibnu Abi Hatim dalamTafsir (3/1032).

7@.
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10136. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari

Atha, ia berkata, "Setiap hambasahaya yang dilahirkan
dalam keadaan Islam masuk dalam kategori sifat ini."762

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

mengatakan bahwa hambasahaya saja tidak termasuk dalam kafarat
pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan, kecuali hambasatraya

yang telah beriman (yaitu mengerti tentang keimanan), baik laki-laki
maupun wanita yang sudah baligh.

Apabila kedua orang tua hambasahaya tidak beragama Islam,

kemudian melahirkan anak yang tidak memeluk agama Islam, dan

tidak ada salah satu dari keduanya yang masuk Islam, sampai ia
dimerdekakan sebagai kafarat pembunuhan yang dilakukan karena

kesalahan, maka dia tidak termasuk dalam kategori hambasahayayarrg

beriman.

Sedangkan apabila ia terlatrir dari kedua orang tua yang

beragama Islam, maka semua ulama sepakat batrwa ia termasuk
golongan hambasatraya yang beriman, meskipun belum baligh dan

belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta

belum pernah bermimpi. Ia pun dihukum sama seperti hukum orang-

orang yang beriman, berhak mendapatkan warisan, dishalatkan

apabila meninggal, wajib mendapatkan hukuman apabila melakukan

dosa dan kesalahan, dan berhak dalam pernikatran.

Jika yang demikian ini adalah kesepakatan dari mereka semua,

maka diharuskan pula adanya pembalasan untuk pembunuhan yang

tidak sengaja, seperti tebusan, tatkala ia membebaskan hambasatraya

'o'' fbnu Abi Hatim dalam Tafsir (3ll}32) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al
Wajiz (2/93).
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yang mukmin dan semua hukum yang berlaku pada orang-orang

mukmin. Barangsiapa enggan melakukan hal itu, maka dia dihukum

selain hukum yang tadi, kemudian ditanya tentang perbedaan di antara

asal (sumber hukum) dan qiyas mengenai hal itu, maka tidak ada yang

berkata sepatah kata pun mengenai hal itu, kecuali telah ditetapkan

pada selainnya seperti itu.

Mengenai denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh,

maka harus sesuai dengan kewajiban yang dibayarkan untuk keluarga

dari orang yang terbunuh secara penuh, tidak boleh dikurangi hak-hak

keluarga mereka dari diyat tersebut.

Disebutkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, '?enuh, tidak boleh

dikurangi."

10137. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jurprj, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang ayat, ..f,fr lltt-^i:A-4$"Serta membayar diyat

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)," ia
berkata, "Cukup, tidak boleh dikurangi." 763

Ayat Gr'J$'- it -Sy "K""uati iika mereka (keluarga

terbunuh) bersedekah," Maksudnya adalatr, "Kecuali
keluarga dari orang yang terbunuh tersebut menyedekatrkan

diyat tersebut kepada si pembunuh, atau kepada orang yang

berhak mendapatkan sedekah tersebut.

Pada ayat ti:Udimasukkan htrruf lc pada huruf shad,maka

huruf ta tersebut berubah menjadi shad. Qira'at itu ada pada

761 As-Suyuthi dalamAd-Drtrt Al Mantsur (21193,194).
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qira'atllbay, l:r-J$'-,f {l "Kecuali jika mereka (keluarga

terbunuh) bersedekah. " 7 6a

10138. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Asy-

Syarwad menceritakan kepada kami tentang qira'at I-Ib,ay,

ljt'J$t_,i {t "Kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

bersedekah." 765

Takwil {irman Auah: bY 3i :rtJ )X r.';' u6( og

{49 #S 3;r3 Qiha ia fi terbununi da}i kaum tkalir] yans
ada perjanjian [damaiJ antara mereka dengan kamu, maka

[hendaklah si pembunuhJ membayar diyat yang diserahkan kepada

keluarganya [si terbunuhJ serta memerdekakan hambasahaya yang

beriman)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, 
'p iy $ n6( o$

bt jii "ltt* ia (si terbunuh) dari' kaim (l*fir) yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, " maksudnya adalatr,

"Ia terbunuh semata-mata karena kesalahan dari pihak musuhmu,

yatari dari pihak musuhmu yang memeluk agama kaum musyirik, dan

kamu tidak memberikan keamanan pada waktu perang atas

perbedaannya dengan kamu dalam menyalahi Islam, padahal ia

seorang mukmin."

Mengenai ayat, -49 #S 3;J "Memerdekakan

hambasahaya yang berimafl," .ia berkata, "Apabila seorang muslim

membunuh seorang laki-laki yang telah memeluk Islam, dan si

Lihat Al Bahr Al Muhith karya Abu Halyan (4124) Mn Ibnu Athiyah dalanAl
Muharrir Al lltajiz (2193).
rbid.

7A.
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pembunuh mengira ia masih dalam keadaan kafir, maka ia hartrs

memerdekakan hambasahaya yang beriman."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan malana

ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa malcnanya adalah, "Jika yang

terbunuh dari golongan musuhmu, tetapi dia telatr masuk Islam

(maksudnya saat orang-orang memperlihatkan keislaman mereka, si

terbunuh tidak ikut hrjrah), maka si pembunuh itu tidak dikenakan

diyat, akan tetapi diwajibkan memerdekakan hambasatraya yang

beriman.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10139. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari

Su$an, dari Sammak, dari Ik i*qh- dan Mughirah, dari

Ibratrim, tentang ayat, -!r2$ 6i !€l iX rJ ;-e6(o$
*Jika ia (si terbunuh) dari kaum (lufin yang ada perjanjian

(damai) antara mereka dengan kamu, 'l ia berkata, "Seorang

laki-laki yang telah masuk Islam, akan tetapi tinggal di

tempat musuh, lalu dibunuh."

$rahim berkata, "Si pembunuh tidak dikenakan diyat, akan

tetapi hanya membayar kafarat." 766

10140. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil dari Sammak, dari

Ikrimah, tentang ayat, bY ;fi !8 iX r,3 ,t6(o$
"Jikn ia (si terbunuh) dari kaum (l@fi) yang ada perjaniian

(damai) antara mereka dengan karnu," ia berkata,

'*' Ibo, Abi Hatim dalam Tafsir (3/1033).
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"Maksudnya adalah, orang yang terbunuh telah menjadi

seorang mukmin, sedangkan kaumnya orang kafir, maka si

pembunuh tidak dikenakan sanksi diyat, akan tetapi harus

memerdekakan hambasahaya yang berim 4r1." 
7 67

10141. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepada kami dari Samr-nak, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang ayat, j; {J )X ,-3 .6( "$t Z),,3? "Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kartd yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, " ia berkata,

"Seorang laki-laki yang telah menjadi seorang mukmin,

sedangkan kaumnya adalah kaum kafir, maka si pembunuh

tidak dikenakan sanksi diyat, akan tetapi diharuskan

memerdekakan hambasahaya yang berimar." 768

10142. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritak4n kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, -r nJ) 3i ldJ )i ij ut6( o$ "Jit* io

(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)

antara merekn dengan kamu," bahwa maksudnya adalah ia

tinggal. di tempat orang-orang kafir. Ayat, #S 3r-i'{49 "Memerdekakan hambasahaya yang beriman,"

maksudnya adalah, si pelaku tidak dikenakan sanksi diyat.76e

10143. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, tentang ayat,

767' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1033), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (ll5l8), Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (2193), dan Ibnu Jauzi
dalanZad Al Masir (21165).

76t' Ibid.

'u' Ibid.
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Y"9 *: 3-# bY ;16 !8 ta r'i, u 6( og
"Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

memerdekalwn hambasahaya yang beriman," bahwa tidak

ada pembayaran diyat bagi keluarga korban, karena orang

yang terbunuh berasal dari keluarga orang-orang kafir, dan

tidak pernah ada perjanjian dan jaminan antara Allah dengan

orang-oran gkaftr.T1o

l}l44. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha bin As-Sa'ib

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata

mengenai firman Allatr, ji 'p i'l ,'j n 6( o$

bt *Jika ia (si terbunuh) dari knum (k"rt) yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu...'" ia
berkata, "seorang laki-laki yang telatr masuk Islam datang

kepada kaumnya yang musyrik untuk tinggal bersama

dengan kaumnya. Kernudian lewat di tempat kaumnya

tentara Rasulullatr SAW, lalu terjadilatr pertumpahan darah,

dan ia pun terbunuh. Bagr si pembunuh, diharuskan

memerdekakan harnbasahaya, nilmun tidak dikenakan sanksi

diyat." 77r

10145. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mug[rira]r, dari Ibra]rim,

mengelai 
^y9r, 3;3byfiil$ii# w6%b

Y49 #S "ltiaka (hendaHah ii pi*bunuh) membavar

diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)

serta memerdekakan hambasahaya yang beriman," ia

77o' Ibid.
77r' 16o,, Abi Hatim dalam Tafsir (3/1033).
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berkata, "Apabila seorang laki-laki telah masuk Islam,
namun ia masih berada di tengah-tengah musuh kamu
(maksudnya tidak ada ikatan pe{anjian antara kamu dengan

mereka), lalu laki-laki itu terbunuh karena kesalahan, maka
si pembunuh hanya harus membayar kafarat dengan

memerdekakan hambasahaya yang berim arr..'72

10146. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari-Ibnu Abbas, mengenai
ayat, -rtS 3-;J -Ut ;i ldt i't,i n6( o$
1a+31 "Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafn) yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu," bahwa
apabila si terbunuh berada dalam kelompok orang yang
memerangi Nabi, namun dia telah menjadi seorang mukmin,
lalu terbunuh karena kesalahan, maka diwajibkan bagi
pelaku pembunuhan itu untuk membayar kafarat, yaitu
memerdekakan hambasahaya yang beriman, atau berpuasa
selama dua bulan berturut-turut, dan tidak dikenakan sanksi

membayar diyat.773

10147. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, i_a berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang ayat, -!ra$ 3i !€J 

)X r_'j, ;.-e6( o$*trro io
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)
antara mereka dengan kamu, ". bahwa maksudnya adalah,

orang yang terbunuh telah masuk Islam, sedangkan kaumnya
masih kafir. -{-3 {.t; 3-;3 "Memerdekaknn

hambasahaya yang beriman." Maksudnya tidak ada

772' Al Mawardi dzlam An-Nulrat wa At uyun (l/518) dan Ibnu Athiyatr daran Al
Muharrir Al llrajiz (2193).

'/r' Al Baihaqi dalam ls-sunan (8ll3l) dan Al Mawardi dalam An-Nutrat wa Ar
Uyun (llStB).
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pembayaran denda kepada kaum mereka, karena mereka

takut terhadap kamu.77a

Ada yang berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalah

seorang laki-laki dari golongan orang-orang yang memerangi Rasul,

nulmun kemudian ia datang ke negeri Islam untuk masuk Islam, lalu ia

kembali lagi kepada kaumnya untuk tinggal bersama dengan

kaumnya, dan tiba-tiba tentara Islam berjalan melewati kaumnya,

maka terjadi pertempuran, kemudian laki-laki itu bangkit menyerang

kaumnya sendiri, namun tentara muslim membunuhnya karena

mengira ia orang kafir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10148. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abba9, tentang-ayat, oY-t-3 *s 3;i3 bt ;i :8 iX ii ut 6(
"Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

memerdelakan hambasahaya yang beriman, " bahwa

inaksudnya adalatr seorang mukmin yang tinggal di

lingkungan musuh Islam. Ketika kaum musyrik mendengar

akan terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sahabat-

satrabat Muhammad SAW, kaum musyrik melarikan diri,

sedangkan orang mukmin itu tetap berada di tempat itu, lalu

774' AlMawardi dilam An-Nukat wa Al Uyun (1/5 l8).
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terbunuh. Bagi orang yang membunuhnya, diwajibkan

memerdekakan hambasahaya yang berim an.77 
s

Takwil firman Allah_: fij'At$ ti u5t4 ;tg
14:t #s i-*i .4;1 tly'tda, --4$'W eiha ia [si
terbunuhJ dari kaum [kaJirJ yang ada perjanjian [damaiJ ontara

mereka dengon kamu, maka [hendaklah si pembunahJ membayar

diyat yang diserahkan kepada keluarganya [si terbunuhJ serta

mem erdekakan hambasahaya yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, t3 U 5\4 O{t

W. -t4', 'Fi;; "Jika ia (si terbunuh) iari kaum (kafin yang

ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,". adalah, "Hai
orang-orang beriman, jika orang yang terbunuh olehmu karena

kesalahan berasal dari kaum yang terikat perjanjian dan jaminan

denganmu, dan kaum si terbunuh pun bukan termasuk kaum yang

memerangi kamu."

46 ,tlL t(fu, n4$ "Malca (hendaklah si pembunuh)

membayar diyat yang diserahlcan kepada keluarganya (si terbunuh),"
maksudnya, diwajibkan atas si pembunuh untuk membayar diyat,

yang diserahkan kepada keluarga dari orang yang terbunuh, yang

ditanggung oleh orang yang semestinya, dan memerdekakan

hambasatraya yang beriman sebagai pembayaran kafarat unfuk

pembunuhan tersebut.

77s' 16ou lurzi dalam Zad Al Masir @ 165).
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Para ahli tafsir berselisih pendapat dalam menjelaskan status

orang yang terbunuh, yang berada di tengatr-tengah kaum yang telah

terikat perjanjian dengan muslim; dia mukmin atau kafir?

Sebagian berpendapat bahwa orang yang terbunuh adalah

orang kafir, maka si pembunuh hanrs membayar diyat, karena antara

orang yang terbunuh dan kaumnya telah terikat perjanjian dengan

kaum mukmin. Harta tersebut diberikan kepada mereka ftaumnya),
dan harus dengan rasa ikhlas.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10149. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, mengenai ayat, -{ti!i'H4 pi u6(a oyl
"&f; "Jikn ia (si terbunuh)'dari laui (lufrn yang ada

perjanjian (damai) antara merela dengan kamu, " . bahwa

maksudnya adalah, "Apabila orang yang terbunuh berasal

dari orang kafir dan masih berada dalam tanggungan kamu,

maka orang yang membunuh wajib membayar diyat kepada

keluarga dari orang yang dibunuhnya, serta memerdekakan

harrbasahaya yang beriman, atau berpuasa selama dua bulan

berturut-turut.776

10150. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatr
menceritalcan kepada kami dari Ayytrb, ia berkata: Aku
mendengar Az-Zruhn berkata, "Diyat atrli dzimi sama dengan

diyat orang muslim."

Ayyub berlata: Az-hfinmenakwilkan ayat, 625@ gy3

. ;a {Ltdg!,'4 $ W -iii,i'Afi' p} - niT'
776' 15ru Abi Hatim dalam Tafsir (3/1035).

I
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(si terbunuh) dari lcaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)

antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)

membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si

terbunuh)." 777

10151. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Idris

menceritakan kepada kami dari Isa bin Abi Al Mughirah,

dari Asy--Sya'bi, mengenai ayat, ,'3 u. 5U ULj
.r;=i1 q{U,A$ "U-t*t;'&,,,rika ia (si

terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)

antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah sLpembunuh)

membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si

terbunuh)," ia berkat4 "Maksudnya adalatr orang-orang

yang mempunyai perjanjian, bukan orang mukmin." 778

10152. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi
menceritakan kepada kami dari Hasyim, dari Mughirah, dari

Ibratrim, me,ngenai ayat, 'F14 tj u 56 gg
W -iti,.j 

*ltka ia (si ierbunuh) dbt traum (kafir) yang
ada perjanjian (damai) antara mereka dengan l{amu,"
batrwa maksudnya bukanlah orang mukmin.TTe

10153. Bisyr bin Mu'adz me'nceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

mengeritakan kepada kami dari Al Qatadatr, tentang ayat,

{tt'-^:tz|'4 i W 4i'F:# 13' u lL| Lj-#Y 
{.SS l;at 4tfr "Jiia ia (si terbunuh) dari traum

777. Ib,ru Abi Hatim dalam Taftir (3/1034), Ibnu Jauzi d^lanZad Al Masir (21165),
dan Ibnu Athifh dzlamAl Muhanir Al Wajlz (219$.
Ibid.
Ibid.

7?8.
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(lrnfrr) yang ada perjaniian (damai) antara merekn dengan

kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang

diserahkan kepada keluarganya 6i terbunuh) serta

memerdekalan hambasahaya yang beriman, " bahwa

membunuhnya artinya membunuh orang yang telah berada di

dalam tanggungan dan telah terikat dengan perjanjian damai.

;'\'&'4j #g i;i:, iV;$ iJ;3 "Matrn

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut'

turut untuk penerimaan tobat daripada Allah. " 180

10154. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, fr#^.t$i'p)$ $, u 5@ 65
4iA t7y'dg', "4$ "Jika ia (si t[rbunuh) dari knum

(kartO yang ada perianiian (damai) antara mereka dengan

kamu, makn (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang

diserahknn kepada keluarganya (si terbunuh)," ia berkata,

"Tunaikanlatr diyat kepada orsog:orang yang telah terikat

perjanjian damai. Ahli dzimmah termasuk dalam hal ini.

Setelah itu membebaskan hambasahaya yang beriman.

Apabila si pembunuh tidak mendapatkan hambasahay4

hendaklah berpuasa selama dua bulan berturut-furu1." 781

Ada yang berpendapat batrwa jika orang yang terbunuh adalah

seorang mukmin, maka si pembunuh wajib membayar diyat yang

diseratrkan kepada kaumnya yang musyrik, karena kaum musyrik

adalah ahli dzimmah.

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1034), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (21165),

dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajiz (2194).

Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21165\ dan lbnu Athiyah dalamAl Muharrir Al
Wajiz (219\.

780.
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Mereka yang berpe,ndapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10155. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim,

W;\H,ft'*ffi*X:h:E,
terbunuh) dari kaum (l(afir) yang ada perjanjian (damai)

antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si penbunuh)

membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si

terbunuh) serta memerdelukan hambasahaya yang

beriman," ia berkata, "Bila orang yang terbunuh adalatt

seorang muslim dan kaumnya adalah kaum musyrik yang

terikat perjanjian damai (dengan kaum muslim), maka

diyatrnya diserahkan ke,pada kaumnya yang musyrik,

sedangkan warisannya untuk kaum muslim. Si pembunuh

membayar diyat kepada kaumnya, dan diyat tersebut

diperuntukkan bagt kaumnya." 782

10156. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Hasyim, dari Abi Ishaq Al
Kufi, dari Jabir bin Zud,, mengenai ayat, l3 U5t1 ;tg
'H. -t{l', 'F:;; *Jika ia (si tdbunuh) dari kaum

Qrnfin yang ada perjanjian (danai) antara mereka dengan

komu," ia berkata, "Orang yang terbunutr adalah orang

mulgnin." 783

10157. Al Mutsanna me,nceritakan ke,padalcu, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

82' Ibnu tavi dal.am tud Al Masir (21165\.
13' Ibnu Athiyah dadrcm, Al Muhanir Al Vajiz (2193).
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Yunus, dari Al Hasan, mengenai ayat, *,j U 5\L ol5
',H -t$t 'k<lj *Jika ia (si telibunuh) dari kaum

(kafin yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan

kamu," ia berkata" "Orang yang terbunuh adalatr orang

kafir." 784

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat yaitu yang

mengatakan bahwa orang yang terbunuh adalah orang yang berasal

dari kaum orang-orangyangterikat perjanjian dengan (kaum muslim),
karena Allatr tidak menjelaskan secara gamblang tentang hal itu, Dia
berfirman -i1i'Fl;i t3 uAe o\3*nra ia (si terbunuh)

dari lraum &afu yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan

kamu, " dan Allah tidak berfirman dengan secara langsung dengan

lafazhiyt 'i:t "seorang mulonin" sebagaimana firman-Nya mengenai

orang-orang yang terbunuh dari golongan mukmin dan yang

memerangi Islam, atau Allatr han)ra memaksudkan dari mereka yang

mukmin, dan benar-benar mulonin.785 Dergrn dernikian, tidak adanya

penyebutan penyifatan keimanan sebagaimana yang disebutkan pada

dua korban pembunuhan 
-yang 

telatr disebutkan pada pembatrasan

sebelumnya-, menjadi bukti yang jelas tentang kebenaran yang telatr

kami katakan mengenai hal itu.

- Jika ada yang mengira batrwa firman Allah, ttt'^:L4A$
.r}-il "Membayar diyat yang diserahlun kepada keluarganya,"

merupakan bukti bahwa orang yang terbunuh berasal dari pihak

orang-orang beriman, karena tebusan bagi ahli dzimmi (orang yg
berada dalam kekuasaan Islam) sama dengan diyat bagi orang Islam,
maka orang yang menyangkan demikian telah keliru. Sudah menjadi

7e' Al Mawardi dalam. An-Nukat wa Al Uyun (ll5l9).
7t5' Begitulah yang terdapat pada senua nasaklu dan menurut Ahmad Syakir

malsudnya adalah "yang terbrmuh".

--l_lslj
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kesepakatan ulama batrwa tebusan hanrba yang kafir sama dengan

hamba yang mukmin, karena dengan tebusan itu mereka bisa

mendapatkan kebebasan. Demikian pula hukum denda bagi orang-

orang yang merdeka diantara mereka disamakan, karena kalau saja

denda mereka sesuai yang dikatakan oleh pendapat yang menyelisihi

pendapat kami, yang mana mereka menjadikannya ll2 atau l/3 dari

tebusan orang mukmin, maka tidak ada dalil yang menyatakan bahwa

makna ayat, W-t$i'P# t3 u6lL olj "Jttu ta 1st

terbunuh) dari lcaum (katir) yang cida perjaniian (damai) antara

merelra dengan lcamu," adalah dari orang-orang beriman, karena

tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tebusan

untuk orang mukrnin, kecuali yang mengatakan ll2 tidak dianggap

sebagai perbedaan. Jika demikian, tidak bisa dikatakan sebagai

tebusan. Sama halnya dengan tebusan atrli dzimmi, jika kurang dari

tebusan orang mukmin maka tidak bisa disebut sebagai tebusan.

Jadi, bagaimana perintahnya bisa berbeda, padatral diyat

mereka dan diyat ofturg mukmin itu sama?

Adaprur irsrt artinya janji dan jaminan. Telah kami jelaskan

pernbatrasannya, berikut dengan sumber dan dasar yang dianrbilryq

sehingga tidak perlu kami jelaskan lag pada perrbatrasan ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10158. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Atmad bin Mufadtrdhal menceritalcan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi.

tentang ayat, 'H,,i{$ 'P$; l3 u 5\L ol3
"Jika ia (si terbunuh) dari kaum @n yang ada p*ianiian

-

l486r
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(damai) antara mereka dengan kamu," ia berkata,

"Maksudnya adalatr janji., 786

10159. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az'Z;.rhn mengenai ayat,

"H. -t'Qi 'Pi# ti u 5\L olj "Jtka ia (si

terbunuh) dari kaum (lrafir) yang ada perjaniian (damai)

antara merelu dengan kamu," ia berkata, "Maksudnya

adalatr perj anj ian." 787

10160. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Sammak, dari Ikrimatr, dari

Ibnu Abbas, tentang ayat, 'F<;; li Oe 5U ul;
'#. -t$j "Jilca ia (si terbunuh) dori kou (kafir) yang

ada perjanjian (damai) antara mereka dengan lcamu,"

@ahwa maksudnya adalah) janji.788

1016l. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Sammak, dari

Ikrimah, seperti itu.Tte

Jika ada yang berkata, "Bagaimana bila seorang mukmin

merrbunuh seorang mtrkmin, atau orang yang telatr terjalin perjanjian

damai? Kesalatran yang bagaimana hingga mereka diharuskan

membayar diyat dan kafarat?"

ru' Ibnu Abi Hafim dalam Tafsir (3/1034).
n7 Abdurrazzaq dalam Tafsir (l/468) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1034).
7s' Ibmr Abi Hatim dalam Tafsir (3/103a).
ot' Ibid.
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Dikatakan: Seperti yang dikatakan oleh An-Nakha'i pada

riwayat-riwayat berikut ini :

10162. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al
Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Maksud dari kesalatran

adalah apabila ia hendak melakukan sesuatu lalu menimpa
sesuatu yang lain." 7eo

10163. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada

kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Maksud dari
kesalahan adalah melernpar sesuafu, lalu mengenai manusia,

padahal bukan itu sasiaramya. Itulah yang dinamakan

kesalahan, dan melakukannya dengan penuh kesadaran." 7el

Apabila ada yang berkata, "Tebusan apa yang diwajibkan
aki-bat perbuatan itu?"

Dikatakan: Dalam pembunuhan orang mukmin, tebusan

pembayarannya adalatr membayar seratus unta jika orang tersebut

melalnrkannya dengan penuh kesadaran, dan dia merupakan orang
yang mempunyai unta. Tidak ada perbedaan dalam semua jumlah itu,
dan sekalipun ada perbedaan dikalangan ulama, maka hanya sebatas

dalam hal usia.

Lihat Al Qurthubi dzlam At Jami' li Ahkam Al Qur'an (5/313) I ilOr adalah

kelorryok, sanak kerabat dari pihak bapak yang m€mberikan pembayaran diyat
pada kasus pembrmuhan karena kesalehen, yaitu rcnjadi sifat bagi kelorryok,
asalnya diambil dari rsin fa'it dili kata J-;lr, yaitu sifat-sifat kebiasaan, lt-
Lisan, entr;(fr)
rbid
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Di antara kaum cendekia ada yang berpendapat, "Empat

macam jenis unta; dua puluh lima dari jenin haqqah, dua puluh lima

dari jenis jadz'ah, dua puluh lima dari jenis bintu makhadh, dan dua

puluh lima dari jenis binta labun.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10164. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari

Ali RA, bahwa kesalahan yang dilakukan serupa dengan

kesengajaan, diyatnya adalah tiga puluh tiga unta jenis

haqqatr, tiga puluh tiga unta jenis jadz'ah, dan tiga pulutr

empat unta yang mulai tumbuh gigi taringnya. Sedangkan

dalam kesalatran yang tidak ada unsur kesengajaannya,

diyatnya adalatr dua puluh lima unta jenis haqqatr, dua puluh

lima unta jenis jadz'ah, dua puluh lima unta jenis bintu
makhadh, dan duapuluh lima unta jenis bintu labun.7e2

10165. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurralman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Faras dan Syaibani, dari

Asy-Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib, seperti itu.7e3

10166. I6nu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran
menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Ashim bin
Dhamrah, dari Ali RA, dengan riwayat yang sama seperti

itu.7e4

Abdnrrazzaq dalzmAl Mushannaf (91284) dan Ibnu Athiyah dalanAl Muhanir
Al Wajiz (2193).

Abdurrazzaq dalarn Al Mw hannaf (9 1284).

IbnuAbi Syaibah hlq,r,Al Mushannaf (51347).

792.
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10167. Washil bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin

Suwar, dari Asy-Sya'bi, dari Ali RA, ia berkata, "Dalam

kasus pembunuhan yang dilakukan karena kesalatran,

pembayaran diyatrya adalah seratus unta dari empat jenis."

Kemudian ia menyebutkan lafazh yang serupa.7"

Ada yang berpendapat bahwa, 'Membayar diyatnya dengan

lima jenis unta; dua puluh unta jenis haqqah, dua puluh unta jenis

jadz'ah, dua puluh unta jenis banat labun, dua puluh unta jenis bani

labun, dan dua puluh unta jenis banat makhadh.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10168. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id,

dari Al Qatadah, dari Abi Mujalz, dari Abi Ubaidah, dari

bapaknya, dari Abdullatr bin Mas'ud, ia berkata,

'?emburuhan yang dilakukan karena kesalatran, maka

diyatnya adalatr dua puluh unta jenis haqqah, dua puluh unta

jenis jadz'ah, dua puluh unta jenis banat labun, dua puluh

unta jenis bani labun, dan dua puluh unta jenis banat

makhadh." T%

10169. Washil bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan ke,pada kami dari Asy'ats, dari

Amir, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa pernbunutran yang

dilakukan karena kesalahan, maka penrbayaran diyatnya

7e5' Ad-Daraquthni dalam ls-,Sznan (3/177),Ibnu Athiyah d^lun Al Muharrir Al
lYajiz (2193), dan Al Qurthubi daran Al Jami' li Ahlram Al Qur'an (51317).

's' Ad-Daraquthni dalam ls-Snnan (31172) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muharrir
Al Wajiz (2193).
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adalatr seratus unta dari lima macam jenis unta; seperlima

jadz', seperlima haqqatr, seperlima banat labun, seperlima

banat makhadh, dan seperlima banu makhadh.TeT

10170. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-

Taimi mengabarkan kepada kami dari Abu Mujliz, dari Abi

Ilbaidah, dari Abdullah, ia berkata, "Bagi orang yang telatt

melakukan pembunuhan karena kesalahan, diharuskan

membayar diyat dengan lima macam jenis unta; lima unta

jenis banat makhadh, lima unta jenis banat labun, lima unta

jenis haqqah, lima unta jenis jadz' , dan lima unta jenis banu

makhadh." 7e8

Alasan mereka dijelaskan pada hadits-hadits berikut ini:

10171. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya bin Abi Zatdah dan Abu Khalid Al Ahmar

menceritakan kepada kami dari Haiiaj, dan Zatd bin Jubair,

dari Al Khasyaf bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud, batrwa

Nabi SAW memutuskan pembayaran diyat untuk

pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan dengan

membayar seratus unta dari lima jenis utta.

Abu Hisyam berkata: Ibnu Abi Zaidah berkat4 "Dua puluh

dnta jenis haqqah, dua puluh unta jenis iadz'ah, dua puluh

unta jenis bintu labuu dua puluh unta jenis bintu makhadh,

dan dua puluh unta je,nis bani maktru61r., 
1ee

l}l72. Abu Hisyam me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

me,nceritakan kepada l<ami dari bapaknya, dari Abi Ishaq,

Ibnu Athiyah dzlmAl Muhanir Al Waib (2193).

Al Baihaqi dalamls-Snnan (8175).

Abu Daud dzlanAd-Diyat (4545) dan Ibnu Majah dalamAd-Diyat (2631).

797.

798.
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dari A1qamah, dari Abdullah, batrwa Nabi telah memutuskan

hal tersebut.sm

Ada yang berpendapat, "Membayar diyatnya dengan empat

macam jenis unta, hanya saja terdiri dari tiga puluh unta jenis haqqatr,

tiga puluh unta jenis bintu labun, dua puluh unta jenis bintu makhadh,

dan dua puluh unta jenis ibnu labun dari unta laki-laki."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10173. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Al Qatadatr, dari Abdu

Rabbuh, dari Abu Iyadh, dari Utsman dan Zaid bin Tsabit,

keduanya berkat4 "Dalam pembunuhan yang dilakukan

karena kesalatran yang serupa dengan kesengajaan,

pembayaran diyatnya adalatr: empat puluh unta jenis jadz'ah

l*ralfah, tiga puluh unta jenis haqqah, dan tiga puluh unta

jenis banat makhadh. Sedangkan apabila dilakukan karena

kesalahan (yang tidak serupa dengan kesengajaan adalah):

tiga puluh unta jenis haqqah, tiga puluh unta jenis jadz'ah,

dua pulutr unta jenis banat makhadh, dan dua puluh unta

jenis ibnu labun dari jenis laki-laki." 80r

l}l74. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Al

m' At-Timridzi dalam Ad-Diya, (l 386).
80r' 16rru Abi Syaibah dalamAl Mushannaf (51347) da" Az-7aila'i dalamNashb Ar-

Rayah (41356).
Bintu rnakhadh adalah unta yang masih menyrsu pada ibunya, padahal ibunya

telah hamil kembali. Bintu labrm sama dengan bintu rnakhad: masih menyusu'

Haqqah adalah unta yang sudah pantas hamil. Jadz'ah adalah unta yang berusia

lebih dari 2 tahun.
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Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Zaid bin Tsabit,

tentang pembayaran diyat dalam hal melakukan pembunuhan

karena kesalahan, yaitu: tiga puluh unta jenis haqqah, tiga

puluh unta jenis banat labun, dua puluh unta jenis banat

makhadh, dan dua puluh unta jenis banu labun dari jenis

laki-laki.8o2

10175. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Atsmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

Basyir menceritakan kepada kami dari Al Qatadah, dari

Abdu Rabbuh, dari Abi Iyadh, dari Utsman bin Affan RA, ia

berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Al Qatadatr,

dari Sa'id Ibnu Al Musayyab, dar, Zatd bin Tsabit, seperti

itu.803

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar, semua sepakat

bahwa pendapat yang benar dalam menjelaskan pembunuhan yang

dilahrkan karena kesalahan terhadap orang yang mempunyai unta

adalah seratus unta. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam usia dari

unta yang harus dibayarkan. Mereka sepakat batrwa tidak ada batasan

dalam hal usia unta. Juga telatr kami sebutkan perbedaan mereka di

dalamnya, dan tidak dibolehkan melewati batas usia yang telah

diwaj ibkar untuk membayarnya.

Jika semuanya telah sepakat mengenai hal itu, berarti unta

pada usia-usia tersebut boleh dipilih untuk membayar diyat

pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Rasul juga tidak
menjelaskan tentang batasan tersebut, kecuali yang telah disebutkan

802 Ibnu Abi Syaibah dalmAl Mushannaf (5t347)
to'' Abu Daud dalaml d-Diyat (4554)
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oleh para kaum cendekiawan, yang telah mereka sepakati semua

mengenai batasan tersebut.

Oleh karena itu, tidak boleh bagr seorang imam untuk

melewati batasan hukum tersebut, baik mengurangi maupun

menambahkan. Bagr hakim, hanya ada pilihan di antara jumlah yang

telah kami sebutkan, dengan melihat kebaikan di antara dua golongan.

Jika orang yang membunuhnya adalah orang dewasa dari keluarga

yang mempunyai emas, maka pembayaran diyatnya sebesar seribu

dinar. Itu menurut kami dan para ulama di setiap penjuru bumi.

Sebagian berkatq "Hal itu telah dilaksanakan pada masa Umar

RA, membayar tebusan unta diharuskan kepada keluarga yang

mempunyai emas, dan wajib dilaksanakan pada setiap masa dengan

besaran nilannya. Apabila orang yang membunuh dengan kesadaran

penuh tidak mempunyai unta, maka diyatnya harus dibayar sesuai

nilai emas yang berlaku pada masanya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10176. Ibnu Basysyar menceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Aynrb bin Musa, dari

Maktrul, ia berkata, '?embayaran diyat pada masa hidup

Rasulullatr SAW terkadang bisa tinggi, terkadang juga bisa

juga rendah, lalu Rasulullatr SAW meninggal dunia, maka

ditetapkan pembayaran diyat sebesar delapan ratus dinar.

Akan tetapi Umar me,lrgkhawatirkan orang-orang yang

sesudatrrya, maka penrbayaran diyat dinaildcan menjadi dua

belas ribu dirham atau seribu dinar." 8G

8u. Ibnu Abi Syaibah dalaa Al Muhannaf (51344), Abu Daud dalan, Al Marasil
(llzll\,Ibnu Jauzi drdran. ?ad Al Masir (21164), dan Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Taruil (21 128).
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Orang-orang yang mewajibkan pembayaran diyat kepada

keluarga yang memiliki emas dengan membayarkan seribu dinar

emas, berkata, "Itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan Allah

melalui utusan-Nya, sebagaimana diwajibkan membayar unta pada

orang yang memiliki unta."

Mereka berkata, "Ini sudah menjadi kesepakatan semua ulama,

dari dulu sampai sekarang, kecuali pendapat yang lemah, yang

mengatakan batrwa tebusan tersebut tidak bisa lebih dan kurang dari

100 dinar, merupakan bukti yang paling jelas atas kewajiban yang

diberikan kepada orang-orang yang memiliki emas bagi tukang emas

dan unta bagi petemak unta, karena kalau harga unta yang 100 itu

tidak tetap sebab harga bisa mahal dan bisa juga murah, karena itu
pasti ada perbedaan dalam hal penambahan atau pengurangan untuk

merubatr harga unta, maka tidak sesuai dengan harga unta tersebut."

Tentang apa yang telatr kami sebutkan dari semua kesepakatan

hujjah atasnya, pendapat inilah yang benar, yarLg berkenaan dengan

hal tersebut.

Sedangkan pembayaran diyat dengan menggunakan uang

kertas kepada orang yang memiliki uang kertas, yang terjadi pada

masa sekarang, maka pernbayarannya adalah seribu dirham. Kami

telalr menjelaskan alasannya dalam kitab kami [Lathif Al Qaul fi
Ahlram Slnra'i' Al IslamJ.

Ada yang berpendapat bahwa pembayaran diyat untuk orang

yang memiliki uang kertas atas orang yang memiliki uang kertas,

adalah sepuluh ribu dirham.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah diyat yang

harus dibayarkan kepada al mu'ahadah yang telatr terjalin perjanjian

damai antara kaumnya dengan kaum muslim.
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Sebagian berpendapat bahwa diyatnya sama dengan diyat

kepada seorang muslim yang merdeka. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut:

l}l77. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin As-Sari

menceritakan kepada kami dari Ibratrim Ibnu Sa'd, dari Az-

Ztrhi, batrwa Abu Bakar dan Utsman RA menetapkan

pembayaran diyat kepada orang Yatrudi dan Nasrani yang

telah menjalin perjanjian damai dengan kaum muslim, sama

seperti pernbayaran diyat kepada orang muslim.8os

10178. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin As-Sari

menceritakan kepada kami dari Ad-Dastuwa'i, dari Yahya

bin Abi Katsir, dari Al Hakim bin Uyainatr, bahwa Ibnu

Mas'ud memberikan pembayaran diyat kepada ahli kitab jika

mereka telah menjadi ahli dzimmah, silma seperti

pembayaran diyatnya kepada kaum muslim.806

l}l79. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syubah me,nceritakan kepada kami dari Hammad, ia

berkata, *^Aku bertanya kepada Abdul Hamid tentang

diyatnya ahli kitab, lalu ia memberitahukan bahwa Ibratrim

berkata, 'Diyat mereka sama dengan diyat kami'." 807

10180. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata:

805' Ad-Daraquthni dalam ls-Snnan (31129) dan Ibnu Hajar dalam Ad-Dirayah
(2t2t6).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1035)
Tanzil (21128).

Ibid.

806.

E07.

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
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Hammad menceritakan kepada kami dari Ibratrim dan Daud,

bahwa keduanya berkata: Dari Asy-Sya'bi, bahwa diyat

kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi, sama seperti diyat

seorang muslim yang merdeka.sos

10181. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia

berkata: Dikatakan, "Diyatrya orang Yatrudi, Nasrani, dan

Majusi yang mempunyai jaminan, sama seperti diyatnya

seorang muslim." 8o9

10182. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih

menceritakan kepada kami dari Mujatrid dan Atha, keduanya

berkata, "Diyatnya orang yang mempunyai perjanjian, sama

seperti diyatnya seorang muslim." 810

10183. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Masu'di menceritakan kepada kami dari Hammad, dari

Ibrahim, ia berkata, "Diyatnya seorang muslim dengan orang

yang mempunyai perjanjian, adalah sama." 8ll

10184. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatt

menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata: Aku

mendengar Az-Zrthi berkata, "Diyatnya ahli dzimi sama

dengan diyatrya seorang muslim." 812

10185. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Zaidahmenceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Amir, ia

E08' Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al lltaiiz (2194).
w' Ibtd.
Ero' Abdunazz q dalam Al Mushannaf (10197\.
trr' Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (2194\.
8r2' Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21128).
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berkata, "Diyatrya ahli dzimi silma seperti diyatnya seorang

muslim." 8l3

10186. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

zatdahmenceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Urwatr,

dari Abi Ma'syar, dari Ibratrim, seperti itu.sla

10187. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, seperti itu.8l 5

10188. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami

dari Isma'il, dari Amir, batrwa Al Hasan berkata, "Diyat

Majusi delapan ratus, sedangkan diyat Yahudi dan Nasrani

empat ribu."

Amir berkata, "Diyat mereka itu safu." 816

10189. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Asy-

Sya'bi, ia berkata, "Diyat orang yang terikat perjanjian

dengan orang muslim dalam hal perrbayaran kafarat, adalatr

sama." 8l7

10190. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Mashur, dari Ibrahim, ia

8r3' 
16rru Abi Syaibah dilanAl Mushannaf (51344\.

8ra' 
16rro Athiyah dzlam Al Muharrir Al lYajiz (219\.

8t5. Ibid.

"t' Ibru Abi Syaibah dalarnAl Mushannaf (51407), Al Baghawi dalamMa'alim At-

Taruit (2lli8), Ath-Thabrani dzlamAl Kabir (91350) dengan lafazhnya sebagai

hzdrts marfu, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dan Al Haitsami dalam Maima'

Az-hwa'id (61299\.
tr7' Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al Vaiiz (2194'1.
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berkata, "Diyat orang yang mengadakan pedanjian dengan

orang muslim itu sama." 818

Ada yang berpendapat bahwa diyatnya orang yang

mengadakan perjanjian itu setengah dari diyatnya seorang muslim.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10191. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib mengenai

pembayaran diyat orang Yahudi dan Nasrani, ia berkata,

"IJmar bin Khaththab telah menetapkan pembayaran diyat

bagi Yatrudi dan Nasrani itu setengah diyat seorang muslim,

dan diyatnya orang Majusi delapan ratus."

Aku berkata kepada Umar bin Syu'aib: Al Hasan berkata,

"Diyat Yatrudi dan Nasrani adalah empat ribu." Ia berkatq

"Diyat itu kepada orang yang belum baligh." Ia berkata,

"Dan diijadikan diyat orang Majusi sama dengan kedudukan

seorang hambasatraya." 8'9

10192. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abi

Zanad, dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, "Diyat orang

yang telah terikat perjanjian itu setengatr dari diyatnya

seorang muslim." 82o

tr8' 16no Abi Syaibah dalamAt Mushannaf (51415).
8re' Al Baghawi dalart Ma'alim At-Tanzil (2/ 128).
t'o' Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (51407) dan Abdurrazzaq dalam Al

Mushannaf (10/93), hanya saja ia mengatakan, Diyat Yahudi dan Nashrani itu
sebagai ganti dari orang yang rnengadakan perjanjian?
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Ada yang berpendapat bahwa diyatnya orang yang telalt

membuat persetujuan adalah sepertiga dari diyatnya seorang

muslim.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10193. Washil bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan ke'pada kami dari Mutharil dari

Abu Utsman -ia menjadi hakim untuk kaum Maru- ia

berkata: Umar RA menetapkan pembayaran diyat bagi orang

Yatrudi dan Nasrani empat ribu, empat ribu.82l

10194. Ammar bin Khalid Al Wasthi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Tsabit, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata,

"IJmar berkat4 Diyatnya seorang Nasrani empat ribu,

sedangkan Majusi delapan rafus'." 822

10195. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Tsabit, ia

berkata: Aku mendengar Said bin Al Musayyab berkata:

Umar berkata, "Diyat ahli kitab empat ribu, sedangkan

Majusi delapan rafus." 823

10196. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Sa'id bin Al
Musayyab, batrwa Umar bin Ktraththab berkata. Lalu

menyebutkan riwayat yang sama.82o

Ad-Daraqutbni dalam ls-,Suz an (3 I l3l).
Al Baihaqi dalamls-Snzan (31146).

Ad-Daraquthni dalam As-Sunan (31 146).
Ibid.

E2t.

822.

823.

t24.
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l}l97. [Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al

Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Hamid, dari Al
Hasan, dari Umar, "Dikurangi diyatnya]." 825

10198. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Al

Qatadah, dari Abi Al Mulih, bahwa ada seorang laki-laki dari

kaumnya membidik seorang Yahudi atau Nasrani dengan

panah, lalu Yatrudi itu terbunuh, kemudian perkara itu

diajukan kepada Umar bin Al Khaththab, lalu dikenakan

diyatnya sebesar empat ribu.826

10199. Diriwayatkan dari Al Qatadatr, dari Sa'id bin Al Musayyab,

ia berkata: Umar berkata, "Diyatnya seorang Yahudi dan

Nasrani empat ribu, emPat ribu." 827

10200. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sebagian sahabat

kami mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab,

dari Umar, seperti itu.828

10201. Ya'qub mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laili, dari Atha,

dari Umar, seperti itu.82e

t"' Apu yang tertera di antara tanda "[]" telah hilang dari manuskrip, dan kami
menemukannya dari naskah manuskrip yang lain. Abdurrazzaq dalan Al
Mushannaf (10/93).
Al Baghawi dzlamMa'alim AtTanzil (21128).

Ad-Daraquthni dalam As -Sunan (3 I 130).

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (21128) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun
Al Mantsur (21195).
Ibid.

826.

827.

r28.
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10202. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id

mengabarkan ke,pada kami dari Sulaiman bin Yasar, bahwa

ia berkata, "Diyatrya orang Yatrudi dan Nasrani empat ribu,

sedangkan diyatnya orang Majusi delapan ratus." 830

10203. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Atha, seperti

itu.83l

10204. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkdta: LIbaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata mengenai ayat, iV; 34 il ;.3
neg 6.:ril "Barangsiapa yang tidak memperolehnya,

maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan

berturut-turut," b*rwa maksudnya adalah, orang yang tidak

mendapatkan harnbasahaya hendaknya berpuasa. Sedangkan

merrbayar diyat hukumnya wajib, tidak ada yang dapat

menghapusnya.832

Takwil firman Allah: nJi:r, ?# i4 { ,13
( .?-6 t4i I,i 3(s7'& -'.1. j ;#9 (B arangsrapo vons
tidah memperolehnya, maha hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa

dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat daripada Albh.
Dan addah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biiaksana)

Asy-Syaf i dalam Musnad (11354) dcngan lafazh dad Sa'id bin Al Musalyab.
Ibnu Abi Sfibah dilanAl Mushannaf (51408).

As-suyrthi dalam Ad-Dtn Al Mantsur (21622), dan ia menisbatkannya

(rcnyambung periwayatannya kepada) penulis buku ini, dan kepada Al Alusi
dalamRuf, Al Ma'ani (5/ll4).

t30.

E3 t.

t32.



Tdfsir Ath:Ihabui

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ?# 4 d *
#g ii.J,# "Barangsiapa yang tidak memperolehnya, makn

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-tuntt,"
adalah, barangsiapa tidak mendapatkan hambasahaya yang beriman,

yang dapat membebaskannya dari kesalahan yang dilakukan dalam

kasus pembunuhan, kemudian orang yang membunuh orang muslim

atau orang yang telatr mengadakan perjanjian itu tidak sanggup

membayaran kafarat, diwajibkan atasnya berpuasa selama dua bulan

berturut-turut.

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat

tersebut. Sebagian berpendapat seperti yang telah kami katakan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10205. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, mengen ai ayat, 34 d *
E-a$ 6.:ri7" ili-; "Barangsiapa yanb fidak

memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa

dua bulan bertuntt-turut," ia berkata, "Maksudnya adalah,

barangsiapa tidak mendapatkan hambasahaya lakiJaki atau

hambasahaya perempuan 
-Abu 

Ashim masih ragu- dalam

hal membunuh orang mukmin karena kesalahan."

Ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Ayyasy bin Abi
Rabi'ah, yang telatr menrbunuh seorang mukmin karena

kesalahan." 833

833' 16ou Abi Hatim dalam Tafsir (3/1035) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun (ll5t9).

-
E
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Ada yang berpendapat batrwa apabila tidak membayar diyat

dan memerdekakan hambasahaya, maka hendaknya berpuasa selama

dua bulan berturut-turut.

Menurut mereka, barangsiapa tidak mendapatkan

hambasatraya yang beriman dan tidak membayar diyat yang harus

diserahkan kepada keluarga si terbunuh, maka diwajibkan berpuasa

selama dua bulan bertuntt-turut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10206. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

menceritakan kepada kami dari Zakaia, dari Asy-Sya'bi,

dari Masruq, bahwa ia ditanya tentang ayat pada surat An-

Nisaa', *g i;.:riA ?G- * i3 {)
"Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah

ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut,"

apakah diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut

apabila tidak mendapatkan hambasatraya? Ataukah berpuasa

selama dua bulan berturut-turut apabila tidak mendapatkan

hambasahaya dan membayar diyat?" Masruq menjawab,

"Barangsiapa tidak mendapatkan hambasahaya dan

membayar diyat, hendalarya ia berpuasa selama dua bulan

berturut-turut." 834

10207. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Zakaria, dari Amir, dari

Masruq, dengan riwayat yang senrpa.83s

Ibnu Abi Syaibah dilanAl Mushannaf (3195) dan Al Mawardi dalanAn-Nukat
wa Al Uyun (l/519).
Ibnu Janzi d^lzmZad Al Masir (21165) dan Al Mawardi dalamAn-Nulwt wa Al
Uyun (tl5l9).

83a.

t35.
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah, puasa

merupakan pengganti dari memerdekakan budak, bukan tebusan,

karena tebusan tersebut bisa ditanggung oleh pihak keluarga,

sedangkan kafarah diwajibkan kepada si pembunuh. Hal ini sudah

menjadi kesepakatan para ulama, sesuai dengan sabda Rasulullah
SAW. Jadi, kewajiban puasa tersebut tidak bisa digantikan oleh orang

lain, sedangkan tebusan bisa ditanggung atau digantikan oleh orang

lain.

Adapun berpuasa selama dua bulan berturut-furut, maka ifu
tidak boleh diselingi dengan berbuka pada sebagian hari yang lain,
kecuali terdapat sebab-sebab yang membole[rkan ia berbuka. Allah
berfirman, ( r?Z t}t S1 S4 7f i 'LC. j ,,(Jntuk

penerimaan tobat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Maksudnya adalah, itu merupakan kemudahan dari Allah SWT
kepada kalian dari kewajiban memerdekakan hambasahaya

beriman. Jika sulit bagr kalian untuk mendapatkannya,

berpuasalah selama dua bulan berturut-furut.

la #L lr.+ 'i,fr 5(S "Dan adalah Ailah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana." maksudnya, "Allah Mengetahui
apa yang baik unhrk hamba-Nya terkait dengan kewajiban-
kewajibannyb dan selain yang itu, dam Allah Matra Bijaksana dalam
memutuskan perkara atas hamba-harnba-Nya

ooo

yang

maka
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q)'rtL ru, f:il;:t ('# L-r? S3- 5;3

@ tiE Er'i'i'sA3,i3; r*"1ifi i"i?4
" D dn b ar angsiap a y orJg rnentburnth s eor ang nntl<rnin deng art

sengaja mal<abalasanrrya ialah Jahana'nrt, kel,al ia di
dalanmya dsrJ Allah rrnulcal<epadauya, dan mengutukinya

sertn rneny edialcan adzab y orttg b e s ar b aghty a,"

(Qs. An,Nisaa' l4lz 93't

rakwil lirman Atlah: ifi#6#Li4 ,fLi;- SS
t: )r; 61/- 5':€t5,l3i r$L {1{ +4 rq t141 ". 1+ 7oo"
barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaia

maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab

yang besar haginya)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, \-f,f, "f3i;-;S 
"Dan

barangsiapa yang membunuh seorang mulonin," adalah secara

sengaja dan bermaksud membunuhnya X, ',i{51:r *Maka

balasannya ialah Jahanam," maksudnya ganjaran bagi si pembunuh

adalalr neraka Jahanam, yakni siksa neraka Jahanam lA 6t6
"Kelral ia di dalamrUa," yakni kekal abadi di dalamnya. Httruf haa'

dan atif pada kalimat ti;.*Oi dalamnya," berfungsi sebagai penyebut

neraka Jahanam.

)$L'.i{ A"idt "Dan Allah murka kepadanya, " maksudnya

murka Allah akan diberikan kepada orang yang membunuh secara
, ,z /4. es

sengaja ,iLJi "Dan rnengutukinya," maksudnya dijauhkan dari

rahmat-Nya, dan dihinakan serta disediakan baginya siksaan yang

besar. Sedangkan mengenai siksaan yang besar itu, tidak ada yang

mengetatrui ukuran besarnya selain Allatt.
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Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan sifat

pembunuhan yang pantas disebut pernbunuhan secara sengaja.

Semuanya telah sepakat bahwa apabila seorang laki-laki memukul

seorang laki-laki lain dengan besi yang tajam, hingga laki-laki itu
terluka akibat tusukan besi tersebut, atau tergores, atau terpotong, dan

ia tidak dapat menghindari tikamam pisau tersebut, hingga merusak

dirinya, dan laki-laki yang memukul temannya dengan pisau tadi

memang bermaksud memukul temannya, atau ia bermaksud

membunuh temannya, maka dinamakan pembunuhan secara sengaja.

Namun, mereka berselisih pendapat mengenai kejadian selain itu.

Sebagian berpendapat bahwa tidak ada unsur kesengajaan

kecuali kejadiannya sama seperti yang telatr kami jelaskan tadi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10208. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Zatdah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Jwaij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha berkata, "[Jnsur

kesengajaan adalatr dengan menggtrnakan senjata atau ia
me,ngatakan 'tesi".

Ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab telah menyatakan, 'Yaitu
seniata'" 836

10209. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibratrim menceritdcan kepada

kami, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada

kami dari MughiralL dari Ibratrim, ia berkata, "[Jnsur sengaja

yang dilakukan dengan besi, dan yang dilakukan bukan

836' Abdnrazzaq dalan. Al Mushannaf (91271) dan lbnu Abi Syaibah dalam Al
Mushannaf (51427).



SurahAn Nisca'

dengan besi itu serupa dengan sengaja. Tidak ada ukuran

dalam hal ini.- 837

10210. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibratrim,

ia berkata, "Llnsur kesengajaan yang dilakukan adalah

dengan besi, dan yang serupa dengan kesengajaan adalatr

yang dilakukan dengan k"yo, dan unsur yang serupa dengan

kesengajaan hanya te{adi pada jiwa." 838

l02ll. Ahmad bin Hammad Ad-Dulabi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami deri Amr, dari

Thaus, ia berkata, "Barangsiapa membunuh dengan cara

melempar dengan batu, atau memukul dengan cemeti, atau

memukul dengan tongkat, maka kesalahan dendanya sama

seperti diyat orang yang membunuh karena kesalatran.

Sedangkan orang yang membunuh dengan sengaja, pantas

mendapatkan hukum qishash." 83e

102L2. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

dan Mughirah menceritakan kepada kami dari Al Harits dan

sahabat-satrabatnya mengenai seorang laki-laki yang

memukul laki-laki lain, lalu laki-laki yang dipukul itu sakit

hingga mati.

Al Harits berkata" eeflku bertanya tentang saksi (satriQ bahwa

ia telah dipukul, dan akibat pukulan itu ia terus-terusan sakit

sampai mati. Jika perntrkulan tersebut dilakukan dorgan

t37' AbdurazzaqdalamAl Mushannaf (91280), dengan redaksi yang sama.
E38' 16ou Athiyah dzlam Al Muharrir At Wajiz (2194) dan Al Qurthubi dzlzm Al

Jami'li Ahkam Al Qur'an (51329).
t3e' Al Baihaqi dalam ls-^Sunan (31146), Ad-Daraquthni dalam ls-,Sznan (3/94),

dan Asy-Syaf i dalam Mus nad (l 1345).
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senjata, maka hukumannya qishash, sedangkan jika bukan

dengan senjata maka hukumannya serupa hukuman yang ada

unsur kesengaj aan." 8ao

Ada yang berpendapat batrwa pembunuhan yang dilakukan

secara sengaja adalatr setiap pemukulan yang dilakukan secara sengaja

untuk menyakiti orang yang dipukul, dan pemukulan itu sering terjadi,

dan yang diptrkul pun terbunuh.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

rc213. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Yatrya mengabarkan kepada kami dari Halryan bin Abi
Jublah, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "IJnsur sengaja

yang bagaimanakatr yang dimaksud oleh ayat tersebut?

Apakatr kesengajaan seseorang yang memukul seseorang

dengan tongkat, lalu tongkat tersebut tidak dapat dicabut

sampai ia mati?" 8al

10214. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
mgnceritakan kepada kami dari Abi Hasyim, dari Ibratrim, ia

berkata, "Apabila ia mencekik dengan tali sampai mati, atau

memukul dengan kayr sampai mati, maka htrkuman atas

perbuatan itu adalah qishash." 8a2

Al Qnrthubi ddanAl Jami'li Ahkam Al Qur'an (51329).

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al tYajiz (219$.
Ibid.

8,00.

841.

u2.
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Ada yang berpendapat batrwa semua yang dilakukan selain

dengan besi, hukumannya sama seperti orang yang melakukan
pembunuhan semata-mata karena kesalahan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10215. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Jabir, dari Abi
Azib, dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Nabi SAW
bersabda,

t o/ e7 - l,

at w l<ri ,u)I)t yr,tt; ;a 
"y

Segala sesuatu bisa dinyatakan knrena h,esalahin (tidak

disengaja), kecaali pedang, dan bagi setiap (pembunuhan)

lrarena kesalahan harus membayar diyatnya." 843

Alasannya adalah, hukuman bagi orang yang membunuh

dengan cara memukul, sama seperti hukuman bagi orang yang

membunuh dengan menggunakan pedang. Orang yang membunuh

dengan cara memukul dianggap telah melakukan pembunuhan secara

se ngaja, berdasarkan riwayat berikut ini:

10216. Diriwayatkan oleh Ibnu Basysyar, ia menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami,
ia berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Al
Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa seorang Yahudi telatr

membunuh seorang hambasatraya perempuan dengan cara

dihimpit menggunakan dua batu. Nabi SAW lalu datang dan

membunuh orang Yahudi itu dengan cara yang sama, yaitu

e3' Imam Ahmad dzlam Musnad (4/27 5), Ad-Daraquthni dzlam Sunan (3/1 06), dan
Al Baihaqi dalamls-Snnan Al Kubra (8142).



TofsirA//l.Thafuri

dimasukkan ke dalam himpitan dua batu, sama seperti yang

ia lakukan terhadap hambasahaya itu.844

Mereka berkata, 'T.Iabi SAW melakukan qishash pada orang

Yahudi yang mernbunuh dengan batu, padahal bukan dengan

besi."

Mereka berkata, "Begitu juga dengan hukuman orang yang

membunuh de,ngan sesuafu yang dominan dapat membunuh

dengan apa yang dapat dimilliki oleh yang terbunuh, sama

seperti hukum orang Yahudi yang membunuh dengan cara

menghimpit dengan dua batu.

Abu Jarfar berkata: Menurut kami pendapat yang benar

adalah yang m€ngatakan bahwa setiap orang yang memukul orang

lain dengan sesuatu yang biasanya dapat mengakibatkan kematian,

dianggap telatr melakukan pembunuhan secara sengaja. Telah kami

sebutkan hadits-hadits Rasulullah SAW mengenai hal itu.

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat ini, q. 69 ': 'i" fajl513 *Maka balasannya ialah

Jahanam, lrcl@l ia di dalamnya."

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr, balasannya

adalatr Jahanam, jika ia hendak mernbalasnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10217. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyah
menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abi

811' Al Bukhari dal"rn Ad-Diyat (6685), Muslim dalan Al Qasamah (15), dan
Ahmad dalam Musnad (3 I 107).
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Mujliz, mensenai ayat, $#' lj? j3i;- J1
& ia{t# "Dan barangsiapa yang membunuh

seorang mulonin dengan sengaja maka balasannya ialah

Jahanam," ia berkata, "Yakni balasannya, namun jika ia
menghendaki, ia dapat memaafkan." 845

10218. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Nu'man Al Hakam bin Abdullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syubah menceritakan kepada kami

dari Yasar, dari Abi Shalih, mengenai ayat, ,l3X- ;'t
X, itt#.3 6# \ji. "Dan barangsiapa yans

membunuh seorang mulonin dengan sengaja maka

balasannya ialah Jahanam," ia berkata, "Balasannya adalah

neraka Jatranam jika ia hendak memberikan balasan." 846

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, seorang laki-

laki yang telah masuk Islam, lalu murtad dan membunuh seorang laki-

laki yang mukmin.

Mereka berkata, 'Maksud ayat ini adalatr, barangsiapa

membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dihalalkan untuk

membunuhnya. Adapun balasannya, yaitu neraka Jatranam yang kekal

di dalamnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10219. Al Qasim menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ilaimah, battwa seorang laki-

t45 Abu Daud dalamAs-Sunan (4276) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1038).*' Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1038), hzdrts mauquf, dan Ath-Thabrani dalam
Al Ausath (81270)badits marfu'dari Abu Hurairah.
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laki Anshar membunuh saudara Muqayas bin Shababah.

Nabi SAW lalu menyerahkan pembayaran diyat kepada

Muqayas, dan ia pun menerima diyat tersebut. Akan tetapi ia

menyerang ke arah pembunuh saudaranya, lalu membunuh

orang Anshar yang telatr membunuh saudaranya itu.

Ibnu Jurarj dan yang lain berkata, 'Nabi SAW telatr

mewajibkan pembayaran tebusan untuk bani Najjar,

kemudian dikirimlah Muqayas bersama seorang laki-laki
dari bani Fahr unhrk menemui Nabi SAW. Muqayas

membawa seseorang dari bani Fahr yang terlibat langsung

dalam pernbunuhan saudaranya karena Muqayas ifu orang

yang sangat kuat. Ia memukul Al Fatd sampai terjatuh ke

tanah, dan memecahkan kepalanya dengan dua batu. Ulfa
kemudian bersenandung,

? ii qtti ,t$t ,*.itr. ...'^ttL::.t;j al* y.L:rii
,1 'J J \t.' J

"Aht menuntut balas atas Fihr, dan aht menanggung

tebusannya, sebagaimana kctentuan bani Najjar." 847

Nabi SAW bersabda,

,b ,,;,fu| t ,F ok d ni $f fi:o oul ,.u'^Ll

,7- ll,') * l: f 't:
"Alat mengira telah terjadi suatu pada bani Najjar. Demi

Allah, seandainya benar-benar ia melahtkannya, maka aht
tidak akan membuatnya aman, baik dalam kawasan tanah

Bait ini disebutkan dalamSirai karya Ibnu Hisyam (3/305,306) danMu'jam Al
Buldan (g1il).
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halal maupun haram, dalam perang maupun damai." Lalu
ia terbunuh saat penaklukan Kota Mekah.

Ibnu Juraij berkata, "Itulah yang menyebabkan

diturunkannyaayatini, 6#LJrY, j.33;- 5,3 "Dan

barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan

sengaia. " 848

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, kecuali
orang yang bertobat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebu[kan riwayat
berikut:

10220. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata: Sa'id

bin Jubair menceritakan kepadaku, atau Al Hakam

menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Aku
bg:rlanya kepada Ibnu Abbas mengenai ayat, 

"f33;- 
;S

rc fiij;3 6# VJ$"Dan barangsiapa yans
membunuh seorang mulonin dengan sengaja malca

balasannya ialah Jahanam. "

Ia berkata, "Apabila seseorang telatr mengetahui Islam dan

syariatny4 kemudian ia membunuh seorang mukmin secara

sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam."

Hal itu disebutkan oleh Mujatrid, ia berkata" "Kecuali orang
yang telah menyesal." 84e

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (311037, 1038) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (21166).
Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21167).

84E.

t49.
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Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah, jawaban dari
Allah, sebagai bentuk ancaman untuk orang yang telah membunuh

orang mukmin secara sengaja. Disebutkan tentang keadaan orang

yang membunuh, berdasarkan apa yang telah dijelaskan di dalam

kitab-Nya, dan tidak ada tobat bagi orang yang telatr melakukan
perbuatan demikian.

Mereka berkata, "Setiap orang yang telah membunuh orang

mukmin secara sangaja, akan mendapatkan siksaan yang kekal di
dalam neraka, dan tidak ada tobat bagi si pelaku penrbunuhan."

Mereka berkata, "Ayat ini diturunkan setelatr ayat pada suratr

Al Furqan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10221. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari
Yatrya bin Al Jabii, dari Salim bin Abi Al Ju'di, ia berkata,

"Kami berada di sisi Ibnu Abbas setelatr matanya buta. Lalu
datang seorang laki-laki memanggilnya, "Hai Abdullatr bin
Abbas, bagaimana menurutnu tentang seorang laki-laki yang

telah membunuh seorang mukmin secara sengaja?' Ibnu

Abbas menjawab, 'Balasannya adalah neraka Jahanam dan ia
kekal di dalamnya. Murka Allah atasnya, dijauhkan dari
rahmat-Nya, serta disediakan baginya siksaan yang besar'.

Laki-laki itu berkata lagi, 'Bagaimana menurutnru jika ia
bertobat, beriman, dan beramal shalih, kemudian mendapat
petunjtrk?' Ibnu Abbas berkata, 'Ia yang telah menyebabkan

kematian ibunyq lalu bertobat dan mendapatkan
petuurjuknya itu sudah terlambat. Oleh karena itu, demi
diriku yang berada dalam kekuasaan-Nya, aku telah

mendengar Nabimu SAW bersabda,
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ry.V\ {qt ?';;e $Zl )r, ,F'lL; rii tl*
i*- ,;;:)t ;r * e,t1> [;tf1i'A qJ.4\i

t t.. 
. c t , ,

ry.a Cu-|y ,lJ'i ur\t g*._d;.v

*Celaka kau! Seseorang yang membunuh orang loin d"rgon
sengaja datang pada Hari Kiamat kelak dengan menarik

dengan tangan kanannya atau tangan kirinya sambil

berlumuran darah dihadapan Arsy Ar-Rahman, ia menarik

pembunuhnya dengan tangan yang satunya lagi sambil

berseru, "Tanyalanlah orang ini, atas damr apa dia

membunuhlai" Dan demi Dzat yang jiwa Abdullah berada

dalam genggaman tangan-Nya, sungguh telah diturunkan

ayat ini, dan tidak ada satu ayat pun yang menasakhnya

sampai Nabi SAW wafat, dan setelah itu tidak diturunkan

lagi ay at- ay at dari Allah. 8 50

10222. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid menceritakan kepada kami dari Amr bin Qais, dari

Yatrya bin Al Harits At-Taimi, dari Salim bin Abi Al Ju'di,
dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, mengenai ayat, i/j
4"*1 q.q$ : 1 ii itt# w!\-L, i3i-
( ,bl (:ai'Jl'3G1i'a{3i &ru "Dan barangsiapa yang

membunuh seorang mulonin dengan sengaja maka

balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah
murlra kepadanya, dan mengutukinya serta menyediaknn

adzab yang besar baginya," dikatakan, "Bagaimana jika ia

850' Ah-ad dalaan Musnad (ll24}) dan Al Hind dalam Ka nz Al Ummal (139930).
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bertobat, beriman, dan beramal shalih?" Nabi SAW

menjawab, "Lalu darimana ia dapat tobat (ampunan)?"Bsr

10223. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin

Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam

menceritakan kepada kami dari Yahya, dari seorang laki-

laki, dari Salim (ia berkata), "Aku pernah duduk bersama

Ibnu Abbas, lalu datang seorang laki-laki bertanya

kepadanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-

laki yang telah membunuh seorang mukmin secara sengaja?

Di mana tempatnya?' Ia menjawab, Neraka yang kekal di
dalamnya, murka Allah atasnya, dijauhkan dari rahmat-Nya,

dan disediakan baginya siksaan yang besar'. Laki-laki itu
berkata, 'Bagaimana ia dapat bertobat? Demi Dzat yatg
jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, aku

mendengar Nabi SAW bersabda,

"1 o , .6. o.. .c. l. l. .-7.1 .-..',. ,c. c .'j # Q ,in- gJG;,v. L?, tk, y$t t;;'4
iv o$'1i i-x 'ui\, e+-.+Q t+\ c$a

t43 i>,L rs'!:*'b ,:*i U ,i:A ,;rL!St ;';
uPada Hari Kiamat kelak, seseorang (yang terbunuh) datang

dengan menenteng kepalanya dengan salah satu tangannya,

entah dengan tangan kanannya atau tangan kirinya, dan

menyeret pembunuhnya dengan tangan yag satunya lagi,

darah bercucuran dari urat-urat lehernya di hadapan Arsy

Ar-Rahman, lalu ia berlcata, 'Wahai Tuhanht, tanyaknnlah

kepada hamba-Mu ini, mengapa ia membunuhht'?"

An-Nasa'i dalam Tahirm Ad-Dam (3999), Ahmad dalarr Musnad (11294),Ibnu
Abi Syaibah dzlan Al Mushannaf (51433), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir
(3/1036), dan Ibnu latzi dalamhd Al Masir (21167).

851
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Dan tidak ada lagi seorang nabi pun setelatr nabi kamu, dan
tidak diturunkan kitab setelatr kitab kamu (sehingga
ketentuan ini dinasakh;r.rr 852

10224. [utsman bin Yatrya menceritakan kepada kami dari Utsman
Al Qarqasani, ia berkata: Su$an menceritakan kepada kami
dari Ammar, dari Salim, ia berkata: Ibnu Abbas ditanya
tentang seorang laki-laki yang telah membunuh seorang
mukmin secara sengaja. Namun laki-laki itu telatr bertobat,
beriman, serta beramal shalih. Ibnu Abbas menjawab,
"Sudah terlambat petunjuk baginya! Aku mendengar Nabi
bersabda, 'Pada Hari Kiamat datang seseotang yang
terbunuh bergantung dengan si pembunuh, lalu berseru,
"Bagaimana Tuhan, tanyakanlah kepada orang ini
alas annya membunuhlal' ?' Celakalatr ! Sudah terlambat tobat
baginya. Padahal Allah telah menurunkan kepada Nabi
kamu, kemudian tidak dihapus setelah itu, karena sudah
tidak diturunkan ayat lagi setelahnya.rr 1853

10225. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qubaishah menceritakan k€pada kami, ia berkata: Utsman
bin Zuraiq menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-
Duhni, dari Salim bin Abi Al Ju'di, dari Ibnu Abbas, seperti
itu, kecuali ia menambatrkan dalam ceritanya: Demi Allah,
telah diturunkan kepada Nabi kami, kemudian tidak ada
sesuatu yang dihapus. Aku mendengar beliau bersabda,

. . ** ^-,1:, 
r;-lt {Vr i; i4,,V:F,F.6.,h)

Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd (11478) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir
(3/136).
Ahmad dalamMusnad (51373), Al Hurnaidi dalamMusnad (U228), dan Ibnu Al
Mubarak dzlam Az-Zuhd (l I 47 8).

t52.

153.
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"Celakalah bagi pembunuh seorang mufuin, ia datang pada

Hari Kiamat kelak dengan rnembawa kepalanya dengan

tangannya...," kemudian ia menyebutkan hadits yang

serupa.8sa

10226. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Abi

Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Abdurrahman bin

Abza berkata kepadaku: Ibnu Abbas ditanya tentang ayat,

ru, iTt# 6#1 t-rt i3i6- 63 "Dan

barangsiapa yang membunuh seorang mukrnin dengan

sengaja maka balasannya ialah Jahanam." Ia berkata,

"Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghapusnya."

Ia berkata meqgenai ayat ini, ?- t;6yirt'j6ji$ i-lttS
q,,9- ;' <;ii'-$; ;i:\{l6l r 6 ;ai Li!;- t;
(6 'i; "Dan orang'orang yang tidak menyembah tuhan

yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang

diharamknn Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan)

yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melahtkan

yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)

dosa(nya)." (Qs. Al Furqaan [25]: 68) "Ayat ini diturunkan

kepada kaum musyrik." 85s

10227. Mutrammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Abdurrrahman bin Abza

memerintahkanku untuk bertanya kepada Ibnu Abbas

854' Ibnu Majah dalam Ad-Diyat (2621).
855. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1036), Ibnu Jauzi dalarrtTad Al Masir (21167),

dan Al Mawardi dalanAn-Nulcat wa Al Uyun (1152\.
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tentang dua ayat ini, lalu ia menyebutkan hadits yang

serupa.856

10228. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thuluq

bin Ghinam menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari
Manshur, ia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan

kepadaku. Atau (melalui jalur periwayatan yang lain) telah

diceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, bahwa

Abdurrahman bin Abza memerintatrkan Sa'id untuk bertanya

kepada Ibnu Abbas tentang dua ayat pada surah An-Nisaa',

:" i+ i:{#i $:;3: | ,.ri j3fr- u13 "Dan
barangsiapa yang membunuh seorang muloain dengan

sengaja maka balasannya ialah Jahanam...."

Serta surah Al Furqan, C6'it; rry" $rr;j "Barangsiapa
yang melalatkan demikian ilu, niscaya dia mendapat

(pembalasan) dosa(nya), " sampai ayat, Gl{) .14-#o "Oia

aknn kelal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina." (Qs.

Al Furqaan 125):69).

Ibnu Abbas berkata, "Apabila seorang laki-laki telah masuk

Islam, mengetatrui tentang syariatnya, dan melaksanakan

perintah ajararurya, kemudian ia membunuh seorang mukmin
secara sengaja, maka tidak ada tobat baginya. Sedangkan

ayat pada surah Al Furqaan diturunkan pada waktu orang-

orang musyrikin Mekah berkata, 'Sungguh, kami telatr

menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan

Allah tanpa alasan yang benar, dan membuat kerusakan.

Apakah Islam akan berguna bagi kami'?"

t56' Al Bultnri dalarr- Tafsir Al Qur'an (4766),Muslim dalam At-Tafsir (3023), dan
An-Nasa'i dalam Tahrtm Ad-Dam (4002).
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Ibnu Abbas berkata, "Lalu turunlah ayat, lE i*t.'Kecuali
orang-orang yang bertobat'." (Qs. Al Furqaan [25]: 70).857

10229. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin Nu'man,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, 6't
ru+ f'jt#s 6# l-fu) j36- " Dan barangsiapa

yang membunuh seorang mukrnin dengan sengaja malca

balasannya ialah Jahanam," ia berkata, "Tidak ada sesuatu

pun yang dapat menghapusnya." 858

10230. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat terakhir

sudah diturunkan, dan tidak ada suatu apa pun yang dapat

menghapusnya." 8se

10231. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin

Nu'man, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ahli Kufah

berselisih dalam hal pembunuhan orang mukmin, lalu ia
datang menemui Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya. Ibnu

Abbas kemudian menjawab, 'Ayat teraktrir telah diturunkan

dari Al Qur'an, dan tidak ada yang bisa menghapusnya'." 80

859.

860.

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1036), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11520\, dan Ibnu JauzidalanZad Al Masir (2/167).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1036) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At
Tanzil (21130\.
rbid.
Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21167).

t57.
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10232. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al
Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Iyas Mu'awiyah
bin Qunah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syahar bin
Hausyab mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

Ibnu Abbas berkata: Diturunkan ayatini,\Ja$ ,.131;_;'t
k, i:{6# \5*t "Dan baraigsiapa yang
membunuh seorang mulonin dengan sengaja maka

balasannya ialah Jahanam," setelah ayat, 4j.16 AG iJt
W 5Z 'J*3 "Kecuali orang-orang yang bertobat,

beriman dan mengerjakan amal Shalih," da_lam jangka

waktu satu tahun.86l

10233. Ibnu Al Mutasanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulam bin Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin

Qg1ruh,dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,lJa$ ,l3i;_;S
& f\#:r (:;33 "Dan baraigsiapa yans
membunuh seorang mulonin dengan sengaja maka

balasannya ialah Jahanam," ia berkata, "Diturunkan
sesudah ayat,lG jSy 'Kecuali orang-orang yang bertobat',

dalam jangka waktu satu tahun." 862

10234. Ibnu Al Mutasanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad bin Abdu Al Warits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syubah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Iyas menceritakan kepada kami, ia berkata:
Orang yang mendengar Ibnu Abbas berkat4 menceritakan

kepadaku, "Diturunkan ayat ini setelah terjadi peristiwa
pembunuhan orang mtrhnin itu, safu tatrun." Aku lalu

16l' es-suytrtni dalzm Ad-Dun Al Mantsur (21 196).62' Ibtd.
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bertanya kepada Abu Iyas, "Siapa yang telah

memberitatrukanrlu?" Ia menjawab, "Syahar bin Hausyab."
863

10235. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atsauri
mengabarkan kepada kami dari Abi Hushain, dari Sa'id, dari
Ibnu Abbas, mengenai ayat, 6# l-rl ,13- 56
"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mulonin dengan

sengaja," batrwa tidak ada tobat bagi orang-orang yang

telah melakukan pembunuhan secara sengaja, kecuali Allah
memberikan ampunan kepadanya. 864

10236. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,

\ar}l \-U) j3f. U;3 "Dan barangsiapa yang
*"lrbunuh seorang mulonin dengan sengaja."

Athiyah berkata: Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ayat

tersebut, dan ia menyatakan ayat tersebut diturunkan setelatr

ayat yang ada pada surah Al Furqaan dengan jarak delapan

talrun. Ayat itu adalah, ;t;(j;ti,f;e6}L-$ ;2$i_, "oon

brang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta

Allah." (Qs. Al Furqaan [25]: 68) sampai, W Iifr 'og)

lU) "Dan adalah Altah Maha Pengampun tagi Maha
Penyayang." (Qs. Al Furqaan [25]: 70).86s

rbid.
Abdurazzaq dalam Tafsir (l/468).
As-Suyuthi &lamAd-Dun Al Mantsur (21196).

t63.

t64.

t65.
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10237. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mutharrif, dari

Abu As-Safar, dari Najiyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Kedua ayat ini tnubham,'Bisa bermalara syirik, dan bisa
j uga bermakna pembunuS*r. 11866

10238. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "(Dosa) yang termasuk

dalam dosa besar ialah menyekutukun Allah dan bunuh diri.
Allah telah mengharamkan hal tersebut, karena'Allah SWT
berfirman, #-fit\ #4 t+-taAtL k; ffit;j
( #l EtIi 

^ 
ii13 f3i -,Matra 

batasannya iatah
Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,

dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar
baginya'.'467

10239. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari sebagian gunrnya, dari
kalangan penduduk Kufah, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq,
dari Ibnu Mas'ud, mengenai ayat, Lti ,l ",K- SS
X+ ',,3W 6{g "Dan boiongrropo yans
membunuh seorang mubnin dengan sengaja, maka

balasannya ialah Jahanarn," ia berkata, "Ayat ini diturunkan
untuk masalatr keputusan pengadilan, dan tidak ada
penambahan kecuali semakin kerasnya hukuman."868

Ibnu Abi Syaibah dalamMushannaf (51433).
Al Bukhari dalamlstitabah Al Murtaddin (6919).
Ibnu Athiyah dzlam Al Muharrir Al Wajiz (2195).

t66

aoz.

t6t.
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10240. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman
bin Said menceritakan kepada kami, ia berkata: Hayyaj bin
Bustham menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Amr,
dari Musa bin Uqbah, dari Abi Zinad, dari KharijahbinZaid,,
dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Surah An-Nisaa'
diturunkan setelatr surah Al Furqaan dengan jarak waktu
enam bulan."869

10241. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin
Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr

menceritakan kepadaku dari Abu Mu'awiyah Al Bajli, dari
Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Pada Hari
Kiamat kelak seseorang yang terbunuh datang sambil
membawa kepalanya dengan tangan kanan atau kirinya,
sedangkan urat-urat lehemya memancarkan darah segar. Ia

berkata,'Wahai Tuhanku, darahku adalah tanggung jawab si

fulan'. Keduanya lalu dipanggil dan dihadapkan ke Arsy.
Aku tidak tatru apa yang diputuskan untuk keduanya. Allah
berfirman, rc ffi$ 6{e 139,,13- ;S
W l:{- 'Dan barangsiapa yang membunuh seorang

nulonin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam,

lqlul ia di dalamnya'.

Demi Dzat yatgjiwaku berada dalam genggaman tangan-

Nya, sejak diturunkan kepada Nabi SAW kalian, Allah tidak
pernah menghapus ayat ini."87o

10242. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1037) dan Al Mawardi dzlarn An-Nukat wa Al
Uyun (11520).
Ibnu Jauzi dzlamtud Al Masir (21168).

869.

870.
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Abu Zinad, ia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki

bercerita kepada Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari Zaid bin

Tsabit, ia berkata: Aku me,lrdengar bapakmu berkata,

"Diturunkan ayat syadidaft sesudah ayat hayyinah dengan

jarak waktu enarn bulan. Alalh berfirman, i3K- Uli
6#!l-r|'Dan barangsiapa yang membunuh s eorang

mukrnin dengan sengaia', hingga akhir ayat, sesudah ayat,

A; 6y;fr i6ji- * i-rt3'orang-orang vang tidak

menyembah tuhan yang lain beserta Allah', (Qs. Al Furqaan

[25]: 68) hingga akhir ayat."87r

10243. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami; ia berkata:

Abdtxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, ia berkata: Aku

mendengar seorang lalci-laki menceritakan kepada Kharijalt

bin Zaid, ia berkata: Aku mendengar bapakmu di kawasan

ini, di Mina, ia berkata, "Diturunkan ayat syadidaft setelatr

ayat ha1ryinah, -ia berkata (ragu): Saya kira berjarak enam

bulan-, yakni ayat, $# \-LY j3{- i/j'Dan
barangsiapa yang membunuh seorang mulonin dengan

s en gaj a'. +, 3j- S'j;-t ri{ it' Sesungguhny a Allah tidak

akan mengampuni dosa syirik'. " (Qs.An-Nisaa' [4]: 48).872

10244. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Nubith, dari

Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia berkat4 "Tidak ada yang

menghapus ayat itu setelatr ia diturunkan, maka tidak ada

E7r' Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11520).
E72' Abdurrazzaq dalam tafsir (11469) dengan lafirz;bnya, dan Ibnu Abi Hatim dalam

tafsir (3/1037), akan tetapi ia rnenyatakan: Setelah ayaL fiQ$Lilt<$*',65
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tobat (bagi orang mukmin yang membunuh mukmin lainnya
dengan sengaja)."873

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang
mengatakan bahwa maksudnya adalah, "Barangsiapa membunuh
seorang mulonin dengan sengaja, maka jika Allatr membalasnya,
niscaya balasannya adalah neraka, dan ia kekal di dalamnya. Akan
tetapi jika Allatr berkehendak, Allah memaafkan dan memberikan
karunia atas hamba-Nya lantaran keimanan dan keutamaan Rasul di
sisi-Nya, sehingga Allah menyelamatkannya dari siksa api neraka,
atau Allah memasukkannya ke dalam neraka nirmun tidak untuk kekal
di dalamnya, melainkan akan mengeluarkannya kembali. Itu semua

semata-mata keutamaan ratrmat-Nya yang diberikan kepada hamba-
Nya, seusuai janji.Allah kepa$ hamba-Nya yang beriman, C:W "i
? l*tt$,cjiai 3i5-^ti,l!t fS ei.n x* 6 tp Vi t ir
f)t 

-lJ.iJl "Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui
batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
semuanya'. " (Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Jika ada seseorang yang mengklaim "Jika pembunuh orang
mukmin termasuk dalam kategori ayat ini, berarti orang musyrik jyga
masuk dahm kategori ini, karena syirik termasuk perbuatan dosa."
Dijawab, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan batrwa Dia tidak
mengampuni dosa orang yang menyekutukan-Nya (syirik) melalui
firman-Nya, M #-,n$ siU j55 .*3A;\ hS-{ ai i1
'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia
mengatnpuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang
dilcehendaki-Nya'. (Qs. An-Nisaa' [4] : 48)

873' Ibnu Abi Syaibah dalarn Mushannaf (51433) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(3/1037).
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Selain itu, pembunuhan berbeda dengan syirik.

OOO

&11J fi {51H5 ;i w,t y; ('y$3r:, 6ji$i
,y",fr -5? 5j:# t1$/ A'$A\ HJyyi:l
LP - P (4K b+ bA ;,i'.,-'3 6tri
6J..a q 6s,i,t Oir;:;S'P$; 8i .4 3

@4+
" Hai or arrg. ot ar.g y ong berimarl, apabib ronrw per gt (berper ang) di

iolan AJlah marl<a tclitibh dan jarryanlohLonau mengaul<an lnpoda
or ortg y crng fil,ertgucapl<m' so,lonr' l<cpadmru r' I(amtt bul<an seor ang
nulcmin' (lolu l<ornuu menhtru,lvrya), ilmgan malszd mrrrcmi }uor.ta

beniltkehidupan di ilunia,lareru di sisi y'.Jl/u;ih adthartaymg
b any ok. B egptu, jugalrih l<cadaan l<fi ftit drrlrulu, lmlu y'.Jrloih

merlgolrruger ali<mt nilcmot.Ny d atas l<tnw, rn.al<o tclitilah.
Sesungguhny a AJ;Iuih lr/.ahr nlengetalrui afo y ang lwau l<eri olan.

(Qs. An.Nisaa' [4]: 94)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, (it7 6ji (f,$,- *nor

orang-orang yang beriman," adalah, "Hd orang-orang yang percaya

kepada Allatr dan Rasul-Nya serta percaya pada apa ia (rasul) bawa

dari sisi-Nya."

Firman-Nya, ifr ,E A 3fr (tl *Apabita tannu perst
(berperang) di jalan Allah," maksudnya adalah, "Apabila kamu pergi

berperang melawan musuh-musuh kamu."
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lj.# "Maka telitilah," maksudnya yaitu, "Berhati-hatilah
untuk membunuh orang yang masih kalian ragukan kedudukannya,

karena kamu belum mengetahui secara pasti keimanannya atau

kekufurannya, apakah ia orang beriman atau orang kafir. Juga
janganlah kalian tergesa-gesa sehingga membunuh mereka yang

belum kalian ketahui statusnya secara pasti. Janganlatr kalian langsung

membunuh seseorang kecuali kalian yakin bahwa orang tersebut

memerangi Allah dan Rasul-Nya.'

Firman-Nya,'{tAli+;Jy1,i:lAiJ#{ j"Daniangantah

lramu mengatakan kepada orang yang mengucapknn 'salam'
kepadamu, " maksudnya adalah, "Janganlah kalian mengatakan

kepada orang yang menyerah kepada kalian dan tidak memerangi

kalian, melainkan mereka menampakkan diri sebagai kelompok yang

bersedia menjadi harnbasahaya kalian, dan termasuk kategori orang
yang bersedia masuk dalam dakwah Islam."

(Janganlah kalian mengatakan kepada mereka),lrtl A
"Kamu buknn seorang mulonin," hingga kalian membunuhnya

lantaran semata-mata menginginkan, lall ,y;J\ .-4? *Harta

benda kehidupan di dunia, " yakni hanya bermaksud menguasai harta

bendamereka,padatralsesungguhnyu,2,j;LA7r;"1't;$"Kor"no
di sisi Allah ada harta yang banyak," dad. berbagai rezeki, karunia,

dan kenikmatan-kenikmatan dari-Nya. Semua itu lebih baik bagi
kalian jika kalian mematuhi Allah dalam segala perintah dan larangan-

Nya yang ditetapkan atas kalian. Allah akan memberikan balasan atas

ketaatan kalian kepada-Nya, maka carilatr itu di sisi-Nya.

Mengenai ayat, '53 g & <4{S "Begitu jugalah
keadaan kamu dahulu," ia (Abu Ja'far) berkata, "Seperti png telatr

dilakukan terhadap orang-orang yang menyerah kepada kalian,
kemudian kalian berkata kepada merekq 'Kamu bukan seorang
mulonin', hingga kalian membunuh mereka. Demikian pula keadaan
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kalian pada masa dulu, maksudnya sebelum Allah mengagungkan

Islam dengan banyaknya pengrkut dan pendukung. Kalian saat itu
masih menyembunyrkan agama kalian, seperti mereka yang telah

kalian bunuh dan ambil harta bendanya, mereka menyembunyikan

agamanya dari kaumnya demi menjaga keselamatan diri mereka."

Ada juga yang berpendapat bahwa malana ayat, <4K
')3 S & "Begitu jugalah keadaan kamu dahulu," adalah,

"Sebagaimana kondisi kalian dulu, kafir, seperti mereka."

'P41 5i 4 I "Lalu Allah menganugerahkan nikmat-

Nya atas kamu," maksudnya Allatr menganugerahkan nikmat-Nya

kepadamu dengan memuliakan agama-Nya lantaran'banyaknya
pendukung dan pengikut.

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Allah
kemudian memberi tobat (pengampunan) kepadamu atas pembunuhan

yang kalian lakukan terhadap orang-orang yang telah kalian bunuh

dan kalian ambil hartanya."

Mengenai ayat, f';3 "Maka telitilah," ia berkata,

"Maknanya adalah, 'Janganlatr kalian tergesa-gesa membunuh mereka

yang hendak kalian bunuh, dari kalangan orang-orang yang masih

belum jelas keislamannya, barangkali saja Allah telah

menganugerahkan keislaman kepada mereka, sebagaimana Dia
menganugerahkannya kepada kalian, dan memberikan pehrnjuk

keimanan seperti yang telah Dia berikan kepada kalian'."

Mengenai ayat, G $yX q 6g.itl 5y
"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang lcamu kerjakan," ia
berkata, "Sesungguhnya Allah Matra Mengetahui alasan kalian
membunutr sebagian musuh kalian dan membiarkan sebagian musuh

Allatr. Allah juga mengetahui perkara-perkara kalian yang lainnya."
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W 6y-X q 69 'itl 4y "Moha mengetahui"
maksudnya adalatr, "Allah merniliki kecermatan dan pengetahuan

mengenai hal itu semua. Dia hanya menyimpan semua itu, hingga Dia
membalas semua itu pada Hari Kiamat kelak. Orang yang baik akan

mendapatkan balasan kebaikan, dan orang yang jahat akan mendapat

balasan kej atratannya. "

Telah disebutkan batrwa ayat ini diturunkan pada peristiwa
pembunuhan yang dilakukan oleh salatr seorang pasukan Rasulullatr
SAW, padatral orang tersebut telah mengucapkan, "Aku seorang

muslim," setelatr ia mengucapkan dua kalimat syahadat, atau setelatr

ia menyeratr. Semua itu semata-mata bertujuan mengambil harta

rampasan perang atau harta lain miliknya. Kemudian pasukan itu
mengambilnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalah,

10245. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari
Nafi, batrwa Ibnu Umar berkata: Nabi SAW telatr mengirim
Muhallim bin Jatsamah dalam sebuatr delegasi, lalu mereka

bertemu dengan Amir bin Adhbath, dan Amir pun
mengucapkan salam kepada rombongan itu. 

-Pada 
masa

jahiliyah antara Jatsamah dengan Amir terjadi
permusuhan-,874 maka Muhallim memanah Amir, hingga ia
terbunuh.

Akhirnya berita mengenai peristiwa itu sampai kepada

Rasulullatr SAW. Uyainah dan Aqra yang mengatakan
peristiwa itu kepada beliau. Aqra berkata, "Wahai
Rasulullatr, sekarang telah ditetapkan sebuah ketetapan,

E7a' Hinnah artinya LihatAt-Lisan (entri: drr-).
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nilmun esok pasti berubah." Uyainah berkata, "Demi Allah,
tidak, hingga istrinya merasakan kematian sebagaimana

istriku'. Muhallim lalu datang dengan mengenakan dua jubah
panjang dan duduk di hadapan Rasulullatr SAW untuk
meminta arnpunan. Nabi SAW bersabda kepadanya, ,,Tidak

ada ampunan Allah bagimu!" Ia pun bangkit sambil air
matanya mengalir terus membasahi kedua jubahnya. Hingga
belum berlalu tujuh hari, ia mati dan para sahabat
menguburkannya, tetapi bumi memuntahkan jasadnya. para

satrabat lalu mendatangi Nabi SAW dan menceritakan
peristiwa itu. Nabi kemudian bersabda, ,,sesungguhnya bumi
menerima orang yang lebih buruk dari teman kalian ini,
tetapi Allah hendak memberikan pelajaran kepada kalian.,'
Para sahabat lalu melempar jasadnya ke jurang sebuatr
gunung,87s sambil dilempari dengan batu. Kemudian
turunlarr avat, $1 w a';:t;b $yfi,lr;65i(f,{i_,,Hoi
orang-orang yang beriman, apabila kamu perg, (berperang)
di jatan Allah.'876

10246. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Salamah me,nceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Ishaq, dari Yazid bin Abdullatr bin eusaith, dari Abu Al
Qu'qa' bin Abdullatr bin Abi Hadrad As-Aslami, dari
bapaknya, Abdullatr bin Abi Hadrad, ia berkata, ..Rasulullah

SAW pernah mengutus kami ke daeratr Idham. Aku berada
dalam rombongan yang terdapat Abu eatadatr Al Harits bin
Rib'i dan Muhallim bin Jatsamah bin eais Al-Laitsi.

t7s' &lC artinpiurang gurung . Lihat Al-Lisaz (entri: .l.rr).
t'o' Ibnu Majah dal^mAl Fitan (3930), Al Hind dalam Kanz Al (Jmmal,dan Ibnu

Hajar dalarnll Fath (t2ll95).
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Kami keluar menuju Idham, dan setelatr tiba di tengatr-

tengatr daerah ldhim, kami berjalan melewati Amir bin

Adhbath Al Asfa'i yang sedang duduk di atas punggung

unta miliknyasTT bersama dengan tumpukan karung yang

berisi biji-bijian, serta tempat susu yang terbuat dari kulit.
Ketika kami berjalan melewatiny4 ia memberi salam kepada

kami. Kami diam, tidak menjawab ucapan salamnya.

Muhallim bin Jatsamah Al-Laitsi yang menyimpan dendam

mernbara kepada Amir sejak datrulu, membunuhnya dan

mengambil unta serta barang-barangnya. Ketika kami datang

menemui Rasulullah SAW, kami menceritakan peristiwa

tersebut kepada beliau. Atas dasar itulah aya).ygE
lst(1r1-<;iAti^tf',:#' iiitXI'#W;6$ a';n\ Hf 61 tt ifii; $W :a,i

orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang)

di jalan Allah, makn telitilah dan janganlah knmu

mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam'

kepadamu, 'Kamu bulcan seorang mulonin', (alu lmmu

membunuhnya).'878

10247. Harun bin Idris Al Asham menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Muharibi Abdurratrman bin Muhammad

.menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

F)t'F+# artinya unta yang dijadikan kendaraan untuk membawa perbekalan

dan barang-bararg. Al-Lisan (entri: J-J). Lafazh g-# adalah isim tashghir dzri

gri, dan latazh *i artinya tenpat minum susu yang terbuat dari kulit. Libut Al-

Lisan (entr:'J:s\.
Al Maqdisi dalamAl Ahadi* Al Mulrtturah (91248), Al Haitsami dzlamMaima'
Az-Zawa'id (8/7), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1040), dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (2/l7l).
Idham merupakan nama lembah yang memisabkan daerah Hdaz sanpai batas

laut dari arah Madinab, yaitu lembah bani Asyja' dan Juhainah. Mu'iam Al
Buldan (ll2l4).

€I
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Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Abi Hadrad As-
Aslami, dari bapaknya, riwayat yang serupa.87e

10248. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Arnr, dari Atha, dari

Ibnu Abbas, ia berkata: Sekelompok kaum muslim bertemu

dengan seorang laki-laki yang memiliki harta berlimpatr, lalu

laki-laki ifu mengucapkan "Assalamu 'alaihtm," namun

mereka justru membunuh laki-laki itu dan mengambil

hartanya. Lalu diturunkanlah ay at, f,4JL6i1 :A\J #{5cili i6Ji _4; 6;* dr$ (3'nx!!\ ,,Do,

janganlah kamu mengatalcan kepada orang yang
mengucapkan 'salam' kepadamu, 'Kamu bukan seorang

mukrnin', Qalu karnu membunuhnya), dengan maksud

mencari harta benda kehidupan di dunia."

Maksudnya adalah harta itu.88o

10249. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&nazzaq mengabarkan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari
Atha, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yang serupa.88l

10250. Sa'id bin Ar-Rabi' menceritakan kepadaku, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Amr, Atha
mendengar dari Ibnu Abbas, ia berkata: Kaum muslim

berte,mu dengan seorang laki-laki, kemudian ia menyebutkan

riwayat yang sama.EE2

Al Maqdisi do'tan Al Ahadits Al Muklttarah (91249).
Ibru Abi Hatim dalam tafsir (3/1040).
Abdurazzaq dalam 14151, (31472) dan Ibnu Abi Hatim dala* tafsir (3/1O40).
An-Nasa'i dalamls-Sunan Al Kubra (8590), Abu Daud dalan.Al Hur{wa Al
Qira'at (3974), Sa'id bin Manshur dalam ls-Sunan (4ll35l\, dan Ibnu Abi
Hatim dalam tafsir (3/1040).

879.

8E0.

Eil.
882.
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10251. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Israil, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia
berkatq "Seorang laki-laki dari bani Sulaim melewati

rombongan satrabat Rasulullah SAW, dan laki-laki itu
mempunyai harta yang banyak. Ia mengucapkan salam

kepada rombongan para satrabat, namun salah seorang dari

mereka justnr berkata, 'Ia tidak mengucapkan salam kepada

kalian kecuali untuk melindungi dirinya dari kalian'. Mereka

pun marah atas perbuatan laki-laki itu, lalu membunuh dan

mengarnbil hartanya.

Mereka kemudian datang menemui Rasulullatr SAW dan

menceritakan peristiwa tersebut, lalu Allalt- menunrnkan

ayat,ljtSig ii ,y, A3;, $1-fflr1 OJi W_ "Hai

orang-orang yang beriman, apabila lamu pergi (berperang)

di jalan Allah, mal<n telitilah,- hingga aktrir ayat.883

10252. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Sammak, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, riwayat yang

sama.88o

10253. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
'Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaloya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada
seorang laki-laki yang telah masuk Islam, beriman dengan

Allah dan Rasul-Nya, natnun laki-laki itu masih tinggal

883' At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an (3030) dan Ibnu Jauzi dzlamZad Al Masir
(2n70).

884' Al Bultmri dalamTafsir Al Qur'an (4591) dan Ibnu Jauzi dalam kd Al Masir
(2tr70\.

-
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bersama kaumnya. Tiba-tiba datang rombongan Muhammad
SAW. Penduduk menyampaikan berita itu kepadanya

-yakni 
kaumnya yang menyampaikan berita tersebut- dan

kaumnya pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, tapi
laki-laki itu memilih untuk tetap tinggal di tempat tersebut,

tidak takut kepada kaum muslim karena dia telatr masuk

Islam. Ketika ia bertemu dengan rombongan kaum muslim,
ia mengucapkan salam kepada rombongan itu, namun orang-

orang mukmin justru berkata, "Kamu bukan seorang

mukmin!" Padatral laki-laki itu telah mengucapkan salam.

Mereka pun membunuhnya. Allah lalq berfirman, W-\j# ifr # O'3# 6yfii1,, 6ji "Hai orang-orans
yang beriman, apabila kamu- pergt (berperang) di jalan
Allah, maka telitilah...:' lali ti:tJl -4? 6j:*
"Dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia,"
maksudnya adalah, "Mereka membunuhnya hanya untuk
mengambil harta milik laki-laki tersebut, padahal itu hanya

demi kesenangan kehidupan dunia. Aku mempunyai harta
yang banyak, maka mintalatr karunia itu hanya kepada-Ku."

Laki-laki itu bernama Mirdas, yang telah ditinggal pergi oleh
kaumnya yang lari kocar-kacir dengan menunggang kuda.

Pada saat Rasulullatr SAW mengirim pasukan untuk
menyerang kaumnya, di antara pasukan Rasulullah SAW
terdapat seorang laki-laki dari bani Laits yang bernama

Qulaib, namun Qulaib tidak ikut keluar dalam rombongan

mereka.EEs Tiba-tiba rombongan kaum muslim bertemu

dengan Mirdas, dan Mirdas mengucapkan salam kepada

kaum muslim, akan tetapi dia justnr dibruruh. Rasulullah

885' Begitulah yang terdapat dalam semua nasakb dan mrngkin rnaknanf adalalq
Qulaib tidak ikut dalam rombongan kaum nnrslir& sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Syaikh Ahmad Sfkir.
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SAW lalu memerintatrkan untuk membayar diyat kepada

keluarganya dan mengembalikan hartanya kepada mereka,

serta melarang kaum mukmin untuk melakukan perbuatan

seperti itu.886

10254. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadafr, tentang ayat, (f,{$

\i*i i{ ,t, O 3;, $yfflrl 6,ri "Hai orang-orans

yang beriman, apabila knmu pergr (berperang) di jalan

Allah, malw telitilah," ia berkata, "Ayat ini menceritakan

kondisi Mirdas, seorang laki-laki dari bani Ghataftran.

Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW mengirimkan

sebuah pastrkan di bawah pimpinan Ghalib Al-Laitsi menuju

daerah Fadak. Di sana banyak terdapat orang Ghathafan,

diantaranya Mirdas. Teman-teman Mirdas pergi melarikan

diri, namun Mirdas berkata kepada teman-temannya, 'Aku

telah beriman dan aku tidak akan mengikuti kalian'.

Keesokan harinya Mirdas ptrBr, berangkat dengan

menunggang kuda yang bagus. Ketika ia berjumpa dengan

kaum muslim, ia langsung mengucapkan salam kepada

mereka, namun para satrabat Rasulullah SAW justru

gnembunuhnya dan mengambil harta benda yang dibawanya.

Oleh karena itu, Allatr menurunkan ayat ini, i[\j${t
'$A1 ffJy igfi 'oo, ianganlah kamu mengatakan

kepada orang yang mengucaplcan " salam" kepadamu!.

Mengucapkan salam sebagai penghormatan untuk kaum

muslim, karena dengan kalimat salam mereka bisa saling

8t6. 16rr,, tavi dalamhd Al Masir (2ll7l) dan Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrir Al
Wajiz (2196).
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mengenal, dan dengan kalimat penghormatan mereka dapat

hidup rukun berdampingan. "ts'

10255. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

beriman, apabila kamu pergt (berperang) di jalan Allah,

malra telitilah dan janganlah kamu mengataldn kepada

orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, 'Kamu bukan

seorang muktnin', (lalu knmu mernbunuhnya), dengan

malrsud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di

sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan

lramu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nilcmat-Nya atas

lcamu, malw telitilah," ia berkata, "Rasulullatr mengutus

Usamatr bin Zaid membawa pasukan ke bani Dhamrah.

Mereka bertemu dengan seorang laki-laki bernama Mirdas

bin Nuhaik yang tengah membawa harta dan unta yang

bagus. Ketika Mirdas melihat pasukan Nabi, ia berlindung

masuk ke dalam gua yang terletak di grrnung, akan tetapi

Usamatr mengikutinya. Ketika Mirdas sampai di gua, ia

meleta}tcan barang-barang di dalam gua tersebut, kernudian

pergi untuh berte,mu dengan pasukan kaum muslim. Ia
mengucapkan kepada kaum muslim, ',4ssalamu 'alaihtm,
akubersaksi bahwa tiada tutran selain Allah, dan Muhammad

E87' lbnu Athiyah dulam Al Muharrir Al Wajiz (2196\ dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (A B2\.
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adalah utusan Allah'. Akan tetapi Usamah tetap

menyerangnya hingga ia terbunuh, dan pembunuhan itu

dilakukan lantaran ingin mendapatkan unta dan hartanya.

Nabi SAW, apabila mengutus Usamah, maka beliau kerap

menyebutkan Usamah dengan kebaikan, dan Nabi selalu

menanyakan kabarnya kepada para sahabat.

(Narnun) pada saat mereka kembali dari medan pertempuran

ftali ini), Nabi tidak menanyakan keadaan Usamah kepada

mereka, hingga orang-orang menceritakan tentang dirinya

kepada Nabi SAW, mereka berkata, 'Wahai Rasulullatr,

bagaimana pendapat engkau mengenai Usamah yang

bertemu dengan seorang laki-laki yang mengucapkan "Tiada

tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah",

tetapi ia menyerang dan membunuh laki-laki itu?'

Nabi tidak mengindahkan cerita mereka, namun ketika

semakin banyak yang membicarakan kejadian itu, Nabi

mengangkat kepala dan melihat ke arah Usamah, seraya

bersabda, 'Apa yang kau lalatkan pada orang yang

mengucapkan "Tiada tuhan selain Allah"?'Usamah berkata,

'Watrai Rasulullatr, dia mengucapkannya hanya untuk

mencari perlindungan, berlindung dengan kalimat tersebut'.

Rasulullalr SAW lalu bersabda kepadanya, 'Tidakkah

sebail*tya kau belah hatinya hingga kau melihatnya?'la
menjawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya hatinya

merupakan seonggok dagng dari jasadnya'. Allah lalu

menurunkan berita ini dan memberitahukan beliau bahwa ia

membunuhnya lantaran menginginkan harta bendanya. Hal

ini dinyatakan melalui firman-Nya, ,)#J1-47 6#
6tri'Dengan maksud mencari harta benda kehidupan di
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dunia', hingga firman-Nya, 'P47 Ei -< S 'Lalu Allah

menganugerahkan nilonat-Ny a atas kamu'. "

As-Suddi berkata, "Allah lalu memberi ampunan kepada

kalian, dan Usamah bersumpatr untuk tidak memerangi

seseorang yang mengucapkan kalimat 'Laa ilaaha illallah',
setelah laki-laki itu, dan tidak melanggar apa yang telatr

disampaikan oleh Rasulullah SAW."888

10256. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai ayat, $j
ql A'$Ai i.U;ly$l A\$dt "ootiangantah

kamu mengatakan lcepada orang yang mengucapkan 'salam'

kepadamu," ia berkata, "Telah sampai berita kepadaku

bahwa ada seorang laki-laki kaum muslim yang cemburu

terhadap kaum musyrik, lalu ia menyerang orang musyrik

tersebut, padahal orang musyrik ifu berkata kepadanya, 'Aku

seorang muslim, aku bersaksi batrwa tiada tuhan kecuali

Allah'. Namun orang muslim itu tetap membunuhnya setelah

ia mengucapkan kalimat,' Laa ilaaha illallah'.

Kemudian peristiwa itu sampai kepada Nabi SAW, maka

Nabi bersabda kepada orang yang telatr membunuh orang

musyrik tersebut,

rllr !t '.[ y j6 i, ,:,isl

'Apakah lcamu membunuhnya, padahoi ,o'r"loh menyatalwn

bahwa tiada tuhan lceanali Allah?'

m' Imam Ahmad dala Musnad (41439), sesuai yang disebutkan, dan Ibnu Jauzi
dalamzad Al Masir (2ll7l).
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Orang mukmin itu lalu berkata, 'Watrai Nabi Allah, ia
menyatakan hal itu hanya untuk melindungi diri, padahal ia
tidak demikian (tidak beriman)'. Nabi SAW lalu bersabda,

'Tidalrlrah sebailotya kamu

dahulu?'

rry,f '.;*W
membelah hatinya terlebih

Si pelaku pembunuhan itu pun mati, lalu dikubur, tetapi

bumi memuntahkan jasadnya. Peristiwa tersebut lalu
diceritakan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW
memerintahkan mereka untuk menguburnya kembali, tetapi

bumi memuntahkan jasadnya lagi. Hal itu terulang hingga
tiga kali berturut-turut. Nabi SAW kemudian bersabda,

iC- )t4t ,t tv G i-llu dtk islt 4 *r\t'ot
'"#, ,li';, 'p ; ,p ',?:r\r Ly :6bl:. )uj :r;

i* €'^t *?nt

" Sesungguhnya bumi enggan menerima j as adnya. "

Ma'mar berkata: Sebagian ulama berkata, "sesungguhnya

bumi menerima jasad orang yang lebih jahat daripadanya,

tetapi Allah hendak menjadikannya sebagai pelajaran bagi
kalian. "889

10257. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

SuSan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abi
Adh-Dhuha, dari Masruq, batrwa kaum muslim bertemu

dengan seorang laki-laki musyrik yang memiliki harta yang

tEe' Al Hind dalamr(anz Al Ummal (4B54)danAbdurrazzaq dalamtafsh (ll47}).



SsrahAn.Nisaa'

banyak, lalu laki-laki musyrik itu berkata, "Assalamu

'alailatm, alat seorang mulonin!" Kaum muslim menyangka

ia mengucapkan kalimat tersebut hanya untuk melindungi

diri, maka mereka membunuhnya dan mengambil hartanya.

Laru turunlah ayat, A'$Ai iHJyCl lA\Jfi$i
Qtri i4J1-4; 6ji;.3 rlog "iofionlanhh trnmu

mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam'
kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin', (lalu kamu

membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda

kehidupan di dunia." Maksudnya adalatr harta tersebut.

V;3'e4L'ii,4 3';:-i * & 4K "Begitu

jugalah keadaan lamu dahulu, lalu Allah menganugerahlcan

nilonat-Nya atas lwmu, malca telitilah.'3e0

10258. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapa}J<u

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hubaib bin Abi
Amrah, dari Sa'id bin Jubair, mengenai ayat, 6-5i W-
ljr{$ ;fr # A '3fr 6y Sltl. "Hai orang-orans yans
beriman, apabila lcamu perg, (berperang) di jalan Allah,
maka telitilah," ia berkata: Miqdad bin Aswad diutus keluar

oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti sebuah peperangan.

Mereka melewati seorang laki-laki yang sedang membawa

harta benda miliknya, lalu laki-laki itu berkata, 'Aku seorang

muslim'. Namun Miqdad mernbunuh laki-laki itu. Ketika
mereka tiba di Madinatr, mereka menceritakan peristiwa

tersebut kepadaNabi SAW. Lalu turunlah ayat, 311Ji){i
,Ei: -47 6# qY s'$al ffiY- gfi
QAi "Dan janganlah lcamu mengaiaknn kepada orang
yo)g *"ngucaplcan 'salam'lcepadamu, 'Kamu bulwn seorang

t*' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1041) dan Ibnu Jauzi dalam tud Al Masir
(2n70).
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muhnin', (alu kamu membunuhnya), dengan maksud

mencari harta benda kehidupan di dunia," ia berkata,

"Maksudnya adalah harta yang banyak."sel

10259. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki yang telah

dibunuh oleh Abu Darda. Disebutkan dari kisah Abu Darda

sirma seperti kisatr yang telah menceritakan peristiwa

Usamah bhZud,dan telah disebutkan penakwilan ayat, 6i
e JYU; 'J'. fi *A 6("Don tidak taYak bagi

seorang mulonin membunuh seorang mulonin (yang lain),

kecuali karena tersalah (tidak sengaia)."

Ibnu Zaid juga berkata dalam sebuatr riwayat: Diturunkan

pula aygtpada surah Al Furqaan , 'Jfr;- 6 q.A 5( Yi
G $y 6i "Dan tid.ak layak bagi sZorang mulonin

membunuh seorang mulonin (yang lain), kecuali karena

tersalah (tidak sengaja)," sampai pada ayat, ful A
6Xi ;ili{t -4 6#'Kamu butran seorans

mulonin' (alu kamu membunuhnya), dengan maksud

mencari harta benda kehidupan di dunia," maksudnya

adalah harta (yang merupakan kesenangan kehidupan dunia),

!r9 ,)6, ;tt '.rtl "Karena di sisi Altah ada harta yang

banyak," yang lebih baik daripada harta itu. Sampai ayat,

G 6J3 q,6g '31 SL"sesungguhnya Attah

Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjaknn.'8e2

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1041), Al Harits dalamMusnad (lll49), dan Al
Maqdisi dalanAl Ahadits Al Mul*tarah (l0ll49).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (ll52l) dan Ibnu Athiyah dalan Al
Muharrir Al lfajiz (2196).

89r.

t92.
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10260. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, mengenai ayal, titl d-lJfi{ttful A 'eAi iU;Jy "Dan jangantah kamu
mengataknn kepada orang yang mengucapkan ,salam,

kepadamu, 'Kamu bukan seorang mulonin,, Aalu kamu
membunuhnya)," ia berkata, "Penggembala kambing yang

bertemu dengan sekelompok mukminin, lalu kaum
mukminin membunuh penggembala tersebut dan mengambil
apa yang ada bersamanya. Mereka tidak menghiraukan
ucapan si penggembala itu, 'Assalamu'alaihtm, aku seorang

mukmin'."893

1026l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, mengenai ayat, '{n?p;JyCl d-\Jfi{;
lrt A "Dan janganlah'knmu migatakan kepada

orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, ,Kamu bukan
seorang mulonin', (lalu kamu membunuhnya)," ia berkata,
"Kaum mukminin telah diharamkan Allah dari orang-orang
yang bersaksi batrwa tiada tuhan selain Allah, (diharamkan

untuk berkata), 'Kamu bukan seorang mulonin,, seperti Allatr
telah mengharamkan bangkai atas mereka, karena Dia telatr
memberikan jaminan keamanan atas harta dan darahnya.

Oleh karena itu, janganlatr kamu menolak perkataan orang
yang telah bersaksi itu.sea

Mujahid dalan tafs ir (hal. 289).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1O40).

893.

E94.
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Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam

membaca ayat 1i$5 " Matm telitilah. "

Bacaan ini dibaca secara umum oleh orang-orang Makkah,

Madinah, dan sebagian orang Kufah serta Bashrah, yaitu 1j-1i5

"Maka telitilah," dengan huruf ya dan nun, yang berasal dari kata

tabayytn, dengan makna, perlahan-latran, memperhatikan, dan

meneliti sehingga j elas kondisinya.

Sebagian besar masyarakat Kufatr membacanya, r':!i:il yang

bermakna "perlahan- latlan" sebagai lawan kata dari "terges a-gerur :. 895

Abu Ja'far berkata: Kami menyatakan bahwa kedua bacaan

tersebut sudah masyhur dan dibenarkan di kalangan ahli qiraat umat

Islam, bahwa keduanya memiliki makna yang sama, sekalipun

lafazlnya berbeda, karena mutatsabbi, sama dengan mutabayyin dan

mutabayyin sama dengan mutatsabit Jadi, seseorang boleh

membacanya dengan bacaan yang manapun.

Para atrli qirqat juga berbeda pendapat mengenai bacaan ayat,
'{Ai ffSyyj:l AiJfi{j "oan iangantah tramu mengatakan

kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu."

Mayoritas ahli Makkah, Madinatr, dan Kufah membaca |i!r
tanpa *n:fberarti menyerah atau tunduk.

Sebagian penduduk Kufatr dan Bashratr membacanVa'g'n1ti

dengan alif yangberarti penghormatan.se6

8e5' Hnm"ah dan Al Kisa'i mernbacanya r'.--# dengan hunrf rsa, sedangkan yang lain

dengan hunrf ya' lt!,*i. Lih^t At Bahr Al Muhith kzrya Abu Hayyan (4/3 1) dan

Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahkan Al Qur'an (51337).
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Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar menurut kami adalatr'&, '&l Ci 'i5., yang berarti seseorang yang menyerahkan diri
kepadamu (meminta keamanan) dengan menyatakan ketauhidan Allah
dan membenarkan agamamu. Kami memilih itu karena perbedaan
riwayat mengenai hal itu, ada yang meriwayatkan "berserah diri
dengan mengucapkan kalimat kebenaran',, ada yang menjelaskan
bahwa artinya adalah "ia seorang muslim dengan keislaman yang
terlebih dahulu ia ucapkan sebelum kamu membunuhnya,'. Semua
makna ini terkumpul dalam kalimat "salam',, karena seorang muslim
adalah orang yang telah menyerahkan diri, sedangkan orang yang
menghormati dengan penghormatan salam adalah orang yang telah
menyerahkan diri, dan orang yang telatr bersaksi dengan kalimat
kebenaran adalah orang yang telah tunduk kepada orang Islam. Jadi,
makna salam mencakup semua makna yang telatr diriwayatkan pada
peristiwa pembunuhan yang telah diturunkan pada ayat ini.

Oleh karena itu, yang dimaksud bukanlah dengan kata salam,
karena salam maknanya tidak mengaratr pada pembahasan ini, kecuali
bermalara penghormatan. seperti itulatr kami menjelaskan kata
"salam" yang sebenarnya.

Abu Jarfar berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam
menakwilkan ayat, 'JJi i & (4{{ "Begitu jugatah
keadaan kamu dahulu."

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, ,,Seperti

kondisi orang yang telah kamu bunuh, padahal ia telah memberikan
penghormatan kepada kamu, karena menyembunyikan agamanya dari

t*' Ashirq Abu Amir, Ibnu Katsir, ,lan Hafsh membaca f!,!i dengn atif,

sedangkan yang lain tatpa alif. Lihart Al Bahr Al Muhith (5132).
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kaumnya dan merasa takut kepada mereka, silma seperti kamu datrulu.

Allah lalu menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10262. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin
Katsir mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair,

mengenai ayat, J.$ G iL (4K "Begitu jugalah
keadaan kamu dahulu, " yakni menyembunylkan iman kamu,

sama seperti yang dilakukan si penggembala yang

menyembunyikan imannya dari kaumn ya.Be'

10263. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hubaib bin Abi
Amrah, dari Sa'id bin Jubair, mengenai ayat, (4K
3; S & "Begitu jugalah keadaan kamu dahulu,"

menyembunyrkan iman kamu dari kaum musyrik.ses

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, "seperti
yang terjadi pada orang yang telatr kamu bunuh ini, setelatr ia
mengucapkan salam kepada kamu, dan ia dulunya orang kafir, sama

seperti kondisi kamu datrulu, lalu Allah memberi petunjuk kepada

orang kafir itu, sebagaimana Dia telatr memberikan pehrnjuk kepada

kamu."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

E'x Abdurrazzaq dalam tzfsir (11472\ dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3ll}4l).t"' lbnu Syaibah dalam Mushannaf (5/557, 6t481),Ibnu Abi Hatim dahm tafsir
(3/1041), Ibnu Jauzi dilam kd Al Masir (21172), dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (2/ 133).
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10264. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang ayat,'pL$ fni .< S'rp S & A:K
"Begilu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah

menganugerahkan nilonat-Nya atas kamu, " bahwa

maksudnya adalatr, "Masih dalam keadaan kafir, sama

seperti orang kafir yang telatr kamu bmhffi 'Maka

telitilah'."8ee

Abu Jarfar berkata: Dua pendapat yang paling tepat dalam

menakwilkan ayat ini adalah yang mengatakan batrwa maksudnya

adalah, "seperti keadaan kamu dahulu, menyembunyikan imanmu

dari kaummu yang musyrik, pada saat kamu masih tinggal di tengatr-

tengatr mereka. Begitu juga dengan kondisi orang yang telah kamu

bunuh, yang masih tinggal di tengatr-tengah kaumnya yang masih

musyrik, menyembunyikan agamanya dari mereka."

Kami katakan batrwa pendapat itulah yang tepat, karena Allatr

telah mencela orang-orang yang membunuh orang-orang yang telah

beriman, yang bertemu denganmu dengan mengucapkan salam,

kemudian ia tidak diqishash lantaran samarnya keadaan orang yang

dibunuh itu, apakah ia seorang muslim atau kafir, dan dugaan mereka

yaitu orang tersebut mengucapkan kalimat tersebut hanya untuk

melindungi diri. Di sini Allah tidak mencela pembunuhan mereka

terhadap orang musyrik, sehingga dapat dikatakan dalam ayat itu, " lii
t:t6 # Q'€ tt€ Sebagaimana merekn kafir, lcalian pun adalah

orang-orang lwfir sebelum ini, " akan tetapi bukan itu yang dimaksud,

karena Allah tidak mencela seorang pun dari hamba-Nya yang

membunuh orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dari kalangan

musyrikin, setelah Allatl mengizinkan untuk mernbunuhnya.

8s' Ibnu Jauzi datam Zad Al Masir (21172) dan Al Qurthubi dalalrr. Al Jami' li
Ahlram Al Qur'an (5/340).
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Mereka berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat, 5i 6 S'P{L "Lalu Allah menganugerahkan nikrnat-Nya atas kamu.l'

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah,"Allah
menganugerahkan karunia atas kamu dengan memperlihatkan agama-

Nya dan menguatkan pengikubrya, sehingga dapat memperlihatkan
keislaman mereka setelah sebelumnya mereka selalu
menyembunyikannya dari orang-orang yang menyekutukan Allah. "

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10265. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hubaib bin Abi
Amrah, dari Sa'id bin Jubair, mengenai ayat, 'ni €3'b4, "Lalu Allah menganugerahkan nilcrnat-Nya atas

kam4," dengan memperlihatkan keislaman.eoo

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalatr, "Hai orang-
orang yang telah membunuh orang yang telah mengucapkan salam

kepada kamu, hanya karena mencari kesenangan kehidupan dunia,
Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya dengan memberikan
ampunan atas pembunuhan yang telah kamu lakukan."

Rirvayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10266. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, 'P$ 'iti 63 "Lalu Allah
menganugerahkan nilonat-Nya atas kamt4," ia berkata,

m' Ibnu syaibah dalam Mushannaf (51s57\, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1042),
dan Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21173).

€n
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"Allah memberikan tobat-Nya (ampunan-Nya) atas

kamu."9ol

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling utama dalam

menjelaskan ayat tersebut adalatr pendapat yang telah ditafsirkan oleh

Sa'id bin Jubair, ketika kami menyebutkan bukti mengenai makna

ayat, JIi i & 6l:K "Begitu jugalah keadaan kamu

dahulu, " mengenai hal yang telatr kami terangkan sebelumnya, maka

sudah menjadi kewajiban untuk mendatangkan ayat selanjutnya,
'P{L Xi .< l "Lalu Allah mengcmugerahkan nilonat-Nya atas

kamu," yaitu dihilangkan ketakutan yang menghinggapi tlirimu atas

musuhmu dengan menguatkan agama dan memuliakan pemeluknya,

dengan memperlihatkan apa yang kamu sembunyikan, sehingga kamu

terhindar dari kaum musyrik, bertauhid dan menyembatr-Nya secara

leluasa.

ooo

*t' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3llB2) da' Ibnu Jauzi dalam 7.ad At Masir
(2n73).
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i'l,b A'bi'#X3 )A1 $';L'oy;:.:i A i,rffi( "#_J
ir.*tt (y aj; eg\'u_19!fi ti,i'W'655 4i\
W fr 'r.+rg:t t"'u-Xrli'!,,lfi%:" 5{t'fri 

";t 
9S U;

'Tidaklah satna antara mul,,min yonJg fuduk (ymg tidok
ilcutbetperang) yang tidf,k mempurryai udryr dengan or(mg.

orang yang berjihad di jolan Allah dengan harta merel<a
dan jiworlrya. Nlah melebihl<mr oteng.eyqng yangberjihad
denganhata dan jiwanya atas orang.or(mg yorrlg fuduk

satu dmajat. Kepada masing.masing merel<a Allah
menimjil<m pahala ydngbaik (nnga) dm Allah

melebihl,an orang-or(mg yang berjihad atas orartg yang
fuduk dengan pahala yangbesorr."

(Qs. An,Nisaa' l4l:95)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, 'ur--;:fi i'br!.rryli "#_J6i#fV *at ,$ 'i1, "Tidaklah sama antara mubnin yang duduk
(yang tidak ilcut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan
orang-orang yang berjihad," adalatr, ',Orang-orang yang tidak ikut
berjuang di jalan Allah dari kalangan orang yang beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang lebih memilih berdiam diri di
rumah daripada harus ikut menempuh perjalanan sulit, penuh
penderitaan, dan bertempur melawan musuh-musuh Allah demi
membela agama-Nya dan ketaatan kepada-Nya. Mereka bukanlatr
orang-orang yang berhalangan, seperti tunaneha (buta) dan yang
memiliki cacat lainnya, yutlmembuatnya tidak mampu ikut berjihad
dan berjuang di jalan Allah. Mereka tidak sebanding orang-orang yang
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berjihad di jalan Allah dan membela agama-Nya agar kalimat Allah
menjadi paling tinggi, dengan mencurahkan segala kemampuan, serta

mengeluarkan harta untuk melemahkan kekuatan musuh orang-orang

beriman. Mereka tidak sebanding dengan orang-orang yang terjun
langsung memerangi musuh untuk menegakkan kalimat Allah
setinggi-tingginya dan menjadikan kalimat orang kafir serendah-

rendahnya.

_ Para ahli qira'at berselisih pendapat mengenai bacaan ayat, '{a

lAt ,l-["Tidak mempunyai udzur."

Mayoritas penduduk Madinah, Malkah, dan Syam,

membacanVa 19rr AJ 
" 

dengan nashab yang berarti "kecuali
orang-orang yang berhalangan".

Sedangkan mayoritas penduduk Kufah dan Bashrah
membacanyu )A\ $l';c"Tidak mempunyai udzur" dengan me-rafa-
kan 'ssebagai na'at (sifat yang mengikut) kalimat il:ul|, (orang-

orang yang hanya duduk dan tidak ikut berperang).'o'

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang benar menurut kami adalah

lbt S.it 
'p dengan me-nashab-k^ ? karena khabar-khabar yang

ada sangat jelas menyatakan bahw a ayat, jPt J)l i aito*nt an

setelatr ayat, 
-$l ,S Oi'it#16 *t ,l-it';;'q,.,J:ili'or3r,ii "#-n#t; 4t\ "Tidaklah sama antara mulonin yang duduk (yang

tidak ilail berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-
orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan
jiwanya." Sebagai pengecualian dari ayat, 'b*"jfi in i5a6i o#-J

i'i-tglft l$t ljt fi "Tidaklah sama antara mukmin yang'duduk

*2' Nafi, Ibnu Amir, dan Al Kisa'i memb 
^^ ULll Jtl';i1 aenganharakat nashab

(fathah) pada huruf ra, sedangkan yang lain dengan rafa' (dhammah\. Lihat At-
Taisir fi Al Qira'at As-SaD' (hal. 8l) d^t Zad Al Masir (21174).



(yang tidak ihtt berperang) yang tidak mernpunyai

orang-orang yang berj ihad. "

TafstuAt1l.X\abar{.

udzur dengan

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10267. Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada

kami dari bapaknya, dari Abi Ishaq, dari Al Bara, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Beriknnlah kepadaku batu tulis

dan papan tulis." Beliau lalu menulis, 'u i5!6( 
"#-Ji"f{{Xi $ ,lj';b {tb:|fr "TidaHah sama antara mulonin

yang duduk (yang tidak ikut berperang) dengan orang-orang

yang berjihad."

Amr bin Ummu Maktum pada saat itu berada di belakang

beliau, ia berkata, "Wahai Rasulullatr, apakatr ada rukhshah

(keringanan) bagiku?" Lalu turunlah, )Af $ ';c *Tidak

mempunyai udzur."eo3

10268. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar

bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari

Al Bara, ia berkata, "Ketika diturunkan ayat, 
";,3- 

i
W;{fi'e6t#i'Tidaklah sama antara mulonin yang duduk

(yang tidak ifut berperang)', Ibnu Ummu Maktum datang,

dan ia seorang yang buta, lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana denganku yang buta?" Sebelum sempat ia
beranjak, turunlah ayat, ,A1 $ ';L "Yang tid.ak

mempunyai ud.zur."9o4

Muslim dalam Al lTashaya (21), At-Tirmidzi dalam Al Jihad (1670), dan

Ahnad dalarnMusnad (41299) dengan redaksitl1rt e$t" ,;it.
An-Nasa'i dalam Al Jihad (3102), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1043), dan
Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21173).
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10269. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abi Ishaq, dari

Al Bara bin Azib, mengenai ayat, 'q>jlt'ui5l$i 
";4'l*at $t '$ *Tidaklah sama antara mulonin yang duduk

(yang tidak ifut berperang) yang tidak mempunyai udzur," ia

berkata, "Ketika ayat ini diturunkan, Amr bin Ummu
Maktum datang kepada Nabi SAW, dan ia seorang yang

buta, lalu berkata" 'Watrai Rasulullah, apa yang akan engkau

perintahkan kepadaku, dan aku hanyalah orang yang buta?'

Allah lalu menurunkan ayat ini. Nabi SAW pun bersabda,

'Bawaknnlah kepadafu papan dan tempat tinta, atau papan

dan alat tulis'."N5

10270. Ismail bin Israil Ad-Dallal Ar-Ramli menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abdullatr bin Muhammad bin Al
Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'ar
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Bara,
bahwa ketika diturunkan ayat, 'q"gi i {t irfrii 

"#- 
J

"Tidaklah sama antara muktnin yang duduk (yang tidak ikut
berperang)," Ibnu Ummu Maktum angkat bicara, lalu
turunlah ayat, ,:A1 J-il 'e "Yang ,rdok *"*punyai
udzur."9o6

10271. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syubatr menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq,

ia mendengar Al^Barrl berkpta mengenai ayat ini, ,s;3-.i
;tt E Oi't5$lV *t ,$ ;G'+r"j$i'oti':l6i "riiaktah
sama antara mulonin yang duduk (yang tidak ilail

*5' At-Tirmi&i dalam Tafsir Al Qur'an (3031) dan Ahnad dalamMusnad (4l2g}).s' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1043) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(2t173\.
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berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-
orang yang berjihad di jalan Allah, " ia berkata, "Rasulullah
SAW memerintahkan kepada Zaid.,lalu Zaid datang dengan

membawa papan tulis, dan ia menulis ayat tersebut." Ibnu
Ummu Maktum mengadukan kepada Nabi perihal
kebutaanny4 lalu diturunkanlatr ayat, '4 i5a$i 

";j-.1pat ,$ & 'q>Hi 'Tidaklah sama antara mulonin yang
duduk (yang tidak ilafi berperang) yang tidak mempunyai
udzur'.'go7

10272. Syrbah berkata: Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepadaku
dari bapaknya, dari seorang laki-laki, dai Zaid,, mengenai
ayat itt!6i ,s#_i "Tidokloh sama antara mukmin yang
duduk (yang tidak ihtt berperang). " Sama seperti hadits Al
Barra.eos

10273. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abi Sanan Asy-
Syaibani, dari Ibnu Ishaq, dari Zaid, bin Arqam, ia berkata,
"Ketika ayat ini diturunkan , $l'& i+>Ai;5ra8i aj.:S-.j
6l,b CiuJ#!$ 2izll'rraoHoh sama antara muhnin yang

duduk (yang tidak ilai berperang) yang tidak mempunyai
udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah,,
bnu Ummu Maktum datang, lalu berkat4 'Wahai
Rasulullah, apakatr ada keringanan untuklru?' Nabi SAW
bersabda, '[TidakJ'. Ibnu Ummu Maktum lalu berkata,,,ya
Allah, aku hanya orang yang buta, berikanlah aku
keringanan'. Lalu Allah menurunkan ayat, Sitl l3 'e

Abd bin Humaid dalamMusnad (l/108). Lihat Asbab An-Nuzul li An-Naisaburi
(hal.98).
Al Bukfiari dalan Al Jihad wa As-Sair (1831), Ahmad dzlam Musnad (41282\,
Ad-Darimi dalam ls-sznan (21276),Ibnu Jauzi dzlam Zad Al Masir (2/r 73),
dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (2/134'1.

90?.
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'Yang tidak mempunyai udzur'. Rasulullatr pun

memerintabkan untuk menuliskan ayat tersebut (kepada

penulis)."me

10274. Muhammad bin Abdullah bin Buzai'dan Ya'qub bin Ibrahim

menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Bisyr bin
Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari Abdurratrman

bin Ishaq, dai Az-Zlrhri, dari Sahal bi Sa'd, ia berkata: Aku
melihat Marwan bin Al Hakam sedang duduk, lalu aku

datang dan duduk bersamanya. Marwan kemudian

menceritakan kepada kami dari Zard bin Tsabit, batrwa

diturunkan ayat kepada Rasulullah SAW, 'u i5a$i o;j-J
j't W O ir:t6;[rt *at $ & '4"]lii "ridaktah sama

antara mulonin yang duduk (yang tidak ifut berperang) yang

tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad
di jalan Allah," ia (Zud) berkata, "Ibnu Ummu Maktum

datang, melangkah menuju ke aratrku, lalu berkata, 'Ya
Rasulullah, kalaulatr aku mampu berjihad, pastilatr aku

berjihad'."

Zaid berkat4 "Ayat itu diturunkan kepada beliau dan paha

beliau berada di atas patraku, kemudian patra ini terasa

sangat berat, seolatr-olatr akan hancur, namun kemudian rasa

berat itu hilang, dan Nabi SAW mengucapkan, *at ,$ *
'Yang tidak mempunyai udzur'."ero

10275. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abiltnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-Ztrhi, dari Qubaishatr

Ath-Thabrani dalam Al Kabir (51190), Al Haitsami dzlan Majma' Az-kwa'id
(9/8), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al lfajiz (2198).

An-Nasa'i dalan ls-Sznan Al Kubra (4308), Ath-Thabrani dalam AI Kabir
(51122), dan Ibnu lavidalamkd Al Masir (21173).

909.
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bin Dzuaib, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Aku seorang
penulis Rasulullatr SAW, lalqNabi bersabda, "Tulislah ayat,,

$l ,E c i,iS:fi3 *at ,$';L 'wjafr'u'orirsJ( 
"#-.1'Tidaklah sama antara mulonin yang duduk (yang tidak ikut

berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-
orang yang berjihad di jalan Allah'. Lalu datang Ibnu Ummu
Maktum, ia lalu berkata, 'Ya Rasulullah, aku paling suka

berjihad di jalan Allah, tetapi aku telah ditimpa musibah
seperti yang telah engkau lihat, penglihatanku telah hilang'."

Zaid berkat4 "Aku merasakan beratnya paha Rasulullah
yang berada di atas pahaku, sampai seolatr-olatr akan
menghancurkan patralcu. Nabi SAW kemudian bersabda,

'Tutislah ayat, 'br!$513 ,A ,lj *'u,--J:rt ri,rL.iJi eiJ-J
;tl rE 12 "Tidaklah sama antara mulonin yang duduk-(yang
tidak ihtt berperang) yang tidak rnempunyai udzur dengan
orang-orang yang berjihad di jalan Allah.'elr

10276. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ab&mazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Karim
mengabarkan kepadaku bahwa Muqsam (maula Abdullatr
bin Al Harits) telah memberitatrukan kepadanya, bahwa Ibnu
.Abbas telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, '.Ayat ini
diturunkan pada waktu perang Badar dan orang-orang yang
keluar unfuk pergi ke perang Badar."el2

10278. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdul Karim

Al Bukhari dalamTafsir Al Qur'an (4594), Ahrnad dzlamMusnad (4/301), dan
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa' id (5 197).

Abdunazzaq dalam tafsir (11473) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3fi042).

9l l.
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mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Muqsam

bercerita dari Ibnu Abbas, mengenai frrman-Nya , oF- J
'*ifi ', ittl$i "Tidaklah sama antara mulonin yang

duduk (yang tidak ihtt berperang), " yalcli tentang perang

Badar dan orang-orang yang pergi ke perang Badar. Ayat ini

diturunkan pada saat perang Badar. Abdullah Ibnu Ummu

Maktum dan Abu Ahmad bin Jatrsy bin Qais Al Asadi

berkata, "Ya Rasulullatr, kami orang buta, apakatr ada,

k:y_:g*y-mgl9,?"Lalu.turunlatrry::,.**fr !"#j
;5"6ry4:;\s,;'i.6&'#1";f",*,f#,F;,;ffi1 a.i':t&Xt3 'A\ ,lit &'u*i':t6{rt)A Jjl&'u"ir*irg';i- ..rit;'6ir5ti e 6; 

-Ay\'u-;a$It r;ir "ridoktoh sama

antara mulonin yang duduk (yang tidak ilat berperang) yang

tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang beriihad

di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah

melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan

jiwanya atas orang-orang yang d.uduk satu derajat.'ot3

10278. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

BapalJcu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, !
it+;5 inita$i aj:i-*Tidaklah sama antara mulonin yang

duduk- (yang tidakit*t b"rp"rang)." i{ ,* a ';t:14{$3

;t*$ 4;\ " Dengan orang-orang vong bi4ihad di i alan
' Allah dengan harta mereka daniiwanya."

Abdullah lbnu Ummu Maktum yang buta mendengar ayat

ini, maka ia menemui Rasulullatr SAW dan berkatL "Ya

Rasulullatr, Allah telah menurunkan ayat yang

memerintahkan untuk berjihad, padatral engkau tahu bahwa

er3' Al Bulfiari dalam Tafsir Al Qur'an (4595), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(3/1043), dan Ibnu Jauu;i dalamZad Al Masir (21173).
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aku orang yang buta, sehingga aku tidak berdaya untuk ikut
berjihad. Apakah Allah memberikan keringanan untuknya
jika aku berdiam diri dan tidak ikut berjihad?" Rasulullah
SAW lalu bersabda kepadanya,

i L*',y er\f t4 1e l!)A G '-7i ti
t#) u 4t;>:v,

"Alat tidak memerintahkan apa-apa dengan kondisimu, dan
aht tidak tahu apakah ada keringanan untulonu serta orang-
orang seperti dirimu."

Ibnu Ummu Maktum lalu berseru,,,yaAllah, sesungguhnya
aku meminta kepadamu penglihatanku!,'

Setelah peristiwa itu Allah menurunkan ayat ini kepada
Rasulullah SAW, dan Nabi SAW membacakannya, 

";J-i$t E O6rJrqV *at ,S.it,e A*ii in l:6i *rriaiah
sama antara mulonin yang duduk (yang tidak ifut
berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-
olang yang berjihad di jalan Ailah sampai pada ayat iP
'145;'")rfr "Atas orang-orang yang duduk satu deraiat.";io

10279. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hakkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Atha, dari
Sa'id, ia berkata, "Diturunkan ayat,'ubi$i (n i,rl6i 

"#_J'Tidaklah sama antara mukntin yang duduk (yang tidak ihtt
berperang),' itl +ni A i'rf$$V ,Dengan orang-orang yang
berjihad di jalan Allah dengan harta merelm dan jiwanya,.

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (21204) dan tidak rnenisbatkannya
kepada siapa pun.
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Seorang laki-laki buta lalu berkat4 "Wahai Nabi Allah, aku
paling suka berjihad, tapi aku- tidak mampu untuk berjihad'.

Lalu turunlah ayat, *at ,$ * 'Yang tidak mempunyai

udzur'.'915

10280. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Syidad, ia
berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan jihad, !
'4*5i';r,'btSriJi6#-' Ti dakl ah s ama ant ar a mulonin y an g
duduk (yang tidak ihtt berperang)'.

Abdullah Ibnu Ummu Maktum berkata, 'Watrail Rasulullatr,

seperti yang engkau lihat, aku orang yang buta'.

Lalu turunlatr ayat, *at $ * 'Yang tidak mempunyai
udzur'.'Dl6

10281. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, Y
*at ,$ & i+>Yi h 6r#i 6;:s-*ridaktah s'ama antara
mukrnin yang duduk (yang tidak ilafi berperang) yang tidak
mempunyai udzur," bahwa Allah memaafkan orang-orang
yang berhalangan.

Qatadah menjelaskan , )31 Jj'& "yang tidak mempunyai

udzur. " Ibnu Ummu Maktum ada di antara mereka. i,i4!$3
;"+XS 4;\ iIl ,W 4 "Densan orans-orans yans

9t5. Ibnu Athiyah dalam dalam Al Muharrir Al Wajiz (2/98) dan AlQurthubi dalam
Al Jami'li Ahkam Al Qur'an (51342).
As-Suynthi d^lalrn Ad-Dun Al Mantsur (21642) dan menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid, serta Ibnu Athiyah dalam dalam Al Muharrir Al Wajiz (2198).
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berjihad di jalan Allah dengan harta merekn dan

iiwanya.'017

10282. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat,'di#it lAt l.it'Ia',r*j:il'u i5#( 

"#_Jitl rb ,2 "Tidaklah sama antara mulonin yang duduk-(yang
tidak ilai berperang) yang tidak mempunyai udzur dengqn

orang-orang yang berjihad di jalan Allah," sampai ayat, ft
5{t 'iil 

";t 
"Kepada masing-masing mereka Atlah

menjanjikan pahala yang baik (surga)."

Ketika disebutkan ayat tentang keutamaan jihad, Ibnu Ummu
Maktum berkata, "Wahai Rasulullatr, aku orang yang buta
dan aku tidak mampu berjihad!" Lalu turun ayat yang
menjelaskan tentang keadaannya, )A1 $ ';" "yang tidak
mempunyai udzur.9tB

10283. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Abdullah An-Nufaili menceritakan kepada

kami, ia berkata: Zvhair bin Mu'awiyatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada

kami dari Al Bara, ia berkata: Aku berada di sisi Rasulullah
SAW, lalu Nabi bersabda, "Panggilkan Zaid untukJ<u, dan

katakan kepadanya untuk datang membawa papan dan tinta

-batu tulis dan tempat tinta, Zuhair meftrsa ragu- lalu
tulislalr ayat, 't1,;a;!,rt 'a i5#i 6;3- J 'rrdoktoh sama

antara mulonin yang duduk (yang tidak ihtt berperang)', dan

ayat, $l S Oi'i${fV'Dengan orang-orang yang berjihad
di jalan Allah'."

er7' 16oo Abi Hatim dalam tafsir (31 lO43';
er8' Lihat Ibnu Athiyah dalamAt Muhanir Al llajiz (2198).
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Ibnu Ummu Makfum lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku
orang ya1rg buta!" Lalu sebelum ia pergi, diturunkan ayat ini,

*at Ot * "Yang tidak mempunyai udzur."ete

10284. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Raja Al Bashari menceritakan kepada kami, ia berkata:
Israil menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Al
BaITa, seperti itu, hanya saja ia menambatrkan, "Rasulullah
bersabda, 'Panggilkan Zaid untuklat, (dan suruh dia untuk
membawa papan tulis dan tempat tinta, atau bulat dan alat
tulis'.'020

10285. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Musa
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Ziyad bin Fayadh,
dari Abi Abdunatrman, ia berkata, "pada saat diturunkan
ayat, 'br:t fiJi 6;i5-J 'Trdokloh sama antara mubnin yang
duduk (yang tidak ihtt berperang),, Ibnu Ummu Maktum
berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa Engkau memberikan
ujian seperti ini, apa yang harus aku lakukan?'Lalu turunlah
ayat,2iL)I $'* 'Yang tidak mempunyai udzur,."e2t

10286. [Sa'id bin Ar-Rabi'Al Mura'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari
Az-Zfin, ia berkata: Zaid bin Tsabit berkata, ..Ketika aku
berada di sisi Nabi SAW, aku menulis apa yang didiktekan
kepadaku. Sa'id berkata: Sufyan berkata: Orang-orang
Madinah menamakan dirinya penulis wahyu.

lli' AJ Bukhari dzlamFadha'il At eur'an(4990).e20' Al Bukhaxi dalan At Jizyah .7 ,u ui*odi'ah (316g), Ahmad dalam Musnad
(4/301), dan Ath-Thabrani dalaml/ Kabir (5A32).e2r' rbnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat Al Kubra (4)2lo),-As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (21643), ia menisbatkannya kepada Ibnu sa'd dan Abd bin Humaid,
sefta Al Mushannaf min Tharrq Ziyad bin Fayad dariAbu Abdunahman.
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Zaidberkata, "Paha beliau berada di atas palraku. Nabi SAW
lalu bersabda, i*;$ L i,:ffi( ,s;.:3_ I ,ndoktoh sama

antara mulonin yang duduk (yang tidak ifut berperang'. Ibnu
Ummu Maktum menyanggah, lalu Nabi bersabda, Jj &
Sit\'rorg tidak mempunyai udzur'. Aku merasakan pahaku

tertindih paha beliau, sampai seolatr-olah hampir patah."]e22

Ibnu Abbas menerangkan maksud ayat 2illl J.il'& *yang

tidak mempunyai udzur." Sama seperti yang telah kami
katakan.

10287. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

ayat, 2fi11 $l ';a "Yang tidak mempunyai udzur," ia
berkata, "Orang-oran g yffigberhalangan."e23

10288. [Ibnu Sinan Al Bazzar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq bin Idris menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahid Ibnu Ziyad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ashim bin Kulaib Al Jurmi menceritakan

kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, bahwa
pamanku (Al Fultan bin Ashim) menceritakan kepadanya, ia
berkata, '?ada saat kami sedang duduk di sisi Nabi SAW,
Allah menurunkan ayat, dan apabila sedang turun ayat,

kedua mata beliau terbuka, mengosongkan pendengaran dan

memusatkan perhatian pada apa yang didatangkan Allatr
kepada beliau. Kami mengetatrui hal itu dari rona wajatr

beliau. Ketika selesai, beliau bersabda kepada penulis,

922. Apa yang terdapat antara tanda '[]' tidak kami temukan dalam manuskrip yang
ada pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1043).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (311043), dan Ibnu Jauzi dalam 7ad Al Masir (2/l
74).
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*Tulislah ayat, ',4?;fi A i,r!$i ,s;r:s- J 'rrdokloh sama

antara mukrnin yang duduk (yang tidak ilatt berperang)',
am, 6]1f H;lritl ,W Ai,:l${fV,Dengan orans-orans
yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan
jiwanya...'."

Lalu seseorang yang buta bangkit dan berkata, "Ya
Rasulllah, apa dosa kami?" Allah pun menurunkan ayat itu
kepada Rasul-Nya. Aku lalu berkata kepada orang yang buta

itu, bahwa Allah telah menurunkan ayat kepada Rasul-Nya.

Namun orang buta itu takut terjadi sesuatu pada dirinya,
maka ia tetap berdiam di tempatnya dan beikata, 'Aku
bertobat kepada Allah', sampai Rasulullatr SAW selesai, lalu
bersabda kepada penulis, ,Tutistah;f,L\| $'& ,,yang tidak
mempunyai udzur. "J .92a

Takwir firman Auah: 'r-*firt:F;-$i 
e.9\';t_Xy:fi{;t Si:t

i6; (Altah melebihkan orang-orang yiis oerjinaa dingan harta
dan jiwanya atas orang-orung yang duduk satu derajat)

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, Afi ir--*:{t {ii 'J3
'r{r;'".*fr :F 6j "Allah melebihkan orang-orang yang berjihad
dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu
derajat," adalatr, "Allah memberikan keutamaan safu derajat kepada
orang-orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka atas orang-
orang yang duduk berdiam diri karena berhalangan, yakni satu

keutamaan, dan itu adalah jihad dengan 'diri.' Adapun selain itu maka
keduanya mempunyai kedudukan yang sama."

' ' Apu yang terdapat antara tanda '[]' tidak kami temukan dalam manuslaip yang
ada pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain.
Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dalam Shahih (lllll), Ath-
Thabrani dalamAl Kabir (181334), dan Abu Ya'la dalan Musnad (31157).
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Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10289. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak
mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar Ibnu Juraij

berkata, mensenai ayat, iF A:fii U-V{u}$5i {iit 'J3
(,,,2 2 z
i{.:> ct-*11 "Allah melebihkan orang-orang yang berjihad
dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk
satu derajat," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

yang berhalangan."e2s

Takwil firman Allah: (F ,.'rSli ,fni j6r'6$'iti 
";, 

k
WEl'".#i (Kepada masing-masing mereka Altah menjanjikan

pahala yang baik [surgal dan Allah melebihkan orang-orang yang
berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, i;|rt'iti695"K"podo
masing-masing mereka Allah menjanjiknn pahala yang baik (surga),"
adalah, Allah menjanjikan kepada semua orang yang berjihad dengan

harta dan diri mereka, dan orang yang tidak ikut berperang karena

berhalangan, dengan patrala yang baik.

Maksud "pahala yang baik" adalah surga.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10290. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, k
'6A Ei 1€2 "Kepada masing-masing mereka Allah

menjanjikan pahala yang baik (surga)," ia berkata, "Surga,

'25' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1043).
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dan Allatr memberikan keutamaan kepada orang yang berhak
menerimanya."926

r029L. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
ia berkata, "Al husna artinya surga."e27

Maksud ayat, ( \i fr e-*firt iQet$,$tfiij% ,,Dan Ailah
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang
duduk dengan pahala yang besar,,, adalah, ..Allah

melebihkan karunia-Nya kepada orang-orang yarig berjihad
dengan harta dan diri mereka atas orang-orang yang duduk
tanpa halangan, melebihkan dengan pahala yang besar."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10292. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu{urarj, mengenai ayat, S'u-XiSirir$,,;fii U 96;@ t+; g: ,u#(,rAuih"*"t"bihtran

orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan
pahala yang besar, (ltaitu) beberapa derajat dari pada-Nya,
ampunan," ia berkata, 'Maksudnya adalah kaum mukmin
yang tidak ikut berperang tanpa ada halang*.,,e28

ooo

"o' lbnu Jauzi dalam zad At Masir (21174) dan Ar Baghawi dalam Ma,alim At-
Tanzil (21135).

n2'' Ibid.

"t' fbnu Abi Hatim dalam tafsir
(2n74).

(3/1043) dan Ibnu Jauzi dalam kd Al Masir



G'gf ifi ,gi'ir;r'{};iiLig;.;'
- (Yaiar) beberapa deraiat dmi pada.Nyo, ampunan sqta
ralvnat.D an adalah Allah Maha P engamptm lagi Maho

Penyayang."

(Qs. An,Nisaa' l4l:96)

Takwitfi rmanAttah:C;.rtj;,1|iti'o$'^f;r':fii'4,#.;,
([YaituJ beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, '4 .5.;' "(Yaitu)

beberapa derajat dari pada-Nya, " adalah, "Di antara keutamaannya

adalah diberikan tempat yang mulia."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

derajat dalam ayat,'rii ,7$" "(Yaitu) beberapa derajat dari pada-

Nya."

Sebagian berpendapat sesuai riwayat berikut ini:

10293. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
grenceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat,

'rfi':li3'4*gr" "(Yaitu) beberapa derajat dari pada-

Nya, ampunan serta rahmat, " ia berkata, "Islam berarti satu

derajat, hijrah dalam Islam berarti satu derajat, jihad dalam

Islam berarti satu derajat, terbunuh saat berjihad berarti satu

derujat.-eze

TdfsirArdnJlhafuri

e2e' 16nu Abi Hatim dalam tafsir (3/1045) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(2n7s).
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Ada yang berpendapat sesuai riwayat berikut ini:

10294. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Ibnu Zaid mengenai firman Allah, 'u#( iQ'u*F#irni[3!,
'4 g6" @ W gt "Allah melebihkan orang-orang

yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang
besar, $,taitu) beberapa derajat dari pada-Nyo," bahwa
derajat .yang telah kami sebutk-an ada_ tujuh, jft 5t1Y
tp;$ .4);j #ti6.i ,.

3375VX fr;,_{ ;#Uiflt'ffiyt:dt:.#f H{i * W {^zrnY'n "f, q, -*.4.a 5; ii', iill
\# )2
"Tidakkah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-
orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak
turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut
(pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada
mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka
tidak ditimpa kehausan, kepayahan. "

Ia membaca sampai ayat, ltj1Z,-$UY'6 "Lebih baik
dari apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. At-Taubah [9]:
120-t2t)

Ia berkata, "Inilah tujuh derajat itu. Juga menjadi awal
segalanya. Adapun jihad, mencakup semua tingkatan. Siapa
saja yang bet'ihad dengan hartanya, maka termasuk
golongan ini, ketika disebutkan tingkatan-tingkatan secara

terperinci, maka keluarlatr orang yang hanya berjihad dengan
hartanya, ia tidak mendapatkan derajat tersebut, kecuali
dengan nafkah."

Lalu Ibnu Zaid memb aca, '26i <r;* $j ,,Doo mereka
tiada menaflrahkan suatu na/kah (Qs.At-Taubah [9]: l2l)Ia
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berkata, "Penafkahan orang-orang yang tidak ikut
berperang."93o

Ada yang berpendapat batrwa maksud dai *derajat" 
dalan,;r

ayat tersebut adalah surga.

fuwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10295. Ali bin Al Hasan Al Azdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Sufyan,

dari Hisyam bin Hassan, dari Jublah bin Suhaim, dari Ibnu

Muhairiz, mengenai ayat, 'it)$rt iF Ur#i Eil6t "Allah
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang

duduk," sampai ayat, 9,$3 
*1Yattu1 beberapa derajat," ia

berkata, "Derajat itu ada tujuh puluh, yan1jarak antara satu

derajat dengan derajat lainnya seperti jarak yang ditempuh

seekor kuda yang berlari cepat menempuh perjalanan selama

tujuh puluh t1hun."e3I

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

mengatakan bahwa maksud ayat itu adalah derajat surga, sebagaimana

perkataan Ibnu Mahairiz, "Itu karena firman Allah telah menyebutkan

U ,6" '(Yaitu) beberapa derajat dqri pada-Nya', sebagai

tedemaharr dan penjelasan dari ayat (,,V1$7'fahala yang besar, dm
telah dimaklumi bahwa ganjaran adalatr patrala dan balasan, derajat,

irmpunan, rahmat, dan lainnya.

Sudatr diketahui bahwa tidak ada jalan untuk orang yang

menjelaskan makna ayat'.$ g,S2', "(Yaitu) beberapa derajat dari

"o lbrru Jauzi dalam Zad Al Masir (21175) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhatir Al
trajiz (2198).

e3r' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1045), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (21175),
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21135), dan Ibnu Athiyah dalan Al
Muharrir Al Wajiz (2/98).
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pada-Nya," kepada amal perbuatan, dan penambahannya terhadap

amal perbuatan orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti yang
telah dikatakan oleh Qatadatr dan Ibnu zaid. Jika demikian, berarti
itulah penakwilan yang benar, yang telah kami sebutkan.

Dijelaskan bahwa maksud kalimat adalah, "Allah melebihkan
orang-orang yang be{ihad di jalan Allah atas orang-orang yang duduk
karena berhalangan. orang-orang tersebut akan mendapatkan pahala
yang besar dan ganjaran yang banyak, yaitu derajat yang diberikan
kepada mereka di akhirat kelak, berupa derajat surga, dengan derajat
yang lebih tinggi, daripada orang-orang yang duduk, sesuai ketentuan
Allah SWT."

Mengenai firman-Nya, ';#; "Ampunan," ia berkata,
"Memberikan ,rmpunan atas perbuatan dosa yang telah mereka
lakukan, melebihkan atas mereka dengan menghilangkan siksaan
atasnya G:i 'Snto rahmat', yaitu memberikan kasih sayang kepada
mereka."

Mengenai firman-Nya, ti{j13;,L':"i $(5 ,,Dan adalah Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," ia berkata, ..Allah

senantiasa memberikan ampunan kepada hamba-Nya yffig beriman
dan menghilangkan siksaan atasnya, tl{r,Moha penyayang,, kqada
mereka. Maksudnya adalatr memberikan kartrnia kepada mereka,
sekalipun mereka pernatr menyalatri perintah dan mengerjakan hal-hal
yang telah dilarang, serta melakukan perbuatan maksiat kepada-Nya.

ooo
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'g 
tfle -g 

atJE # -,;y'^<4tt,T; irji't t,

a$*rAti.XL rii ;'i tJ K {1 rJ6"diii O 6*{J*,
fiii)Qtg,ler#t {f @ Ws:aiiVi'#j,
J'^i't paJ3tt @ #'r;ri.1; G'b;gJ-{ ui{t;

@ gf$;ri'rs4"Az fr-
" S esznggalmy a ofi mg. or (mg y ang diw af atl<mt molaikat

dalalnnl<padam menganiaya diri sendiri, (lrepfu merel<a)
malail<at bettmrya, 'Dalam keadaan bagaimarta l<anu ini?'

Mer ela menj aw ah,' Adfll ah l<arni ot ctrtg. ey sng y mg
tertindas di negeri Maklah)'. Para malailcat berl<ata,

'Bul<mtl<ah bumi Allah iar luas, sehingga l<amu dapat
berhijrah di bumi iht?' Orang.or(mg itu tempatnya neralco

J ahanarr, dan J ahanam itu sebuntk bwuk tempat l<,ertah,
kecttali mereka yolng tartindas baiklaki.laki um wanita

atau pun anak dnak yuq tidflk mmnpubudaya upaya dmt
tidak rnengetaluti ialan (u,ne.tk hijrah), rnereka itu, nnrdah.
mudthan Allah manaaftanrrya. Dan adalah NlahMaha

P emaaf lagi Mahf, Pengarrpun."
' 

(Qs. An,Nisaa' [4] g7.gg)

Abu Ja,far berkata: Maksud ayat, 
ai1S17!l 'ig; 'uji 'lry

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malailcat," adalah,

"Sesungguhnya orang-orang yang telah diambil jiwanya oleh malaikat

fu-A -;)1t 'Oatan keadaan menganiaya diri sendiri'. Mereka
menganiaya diri mereka sendiri, lalu mendapatkan kemaratran dan

murka Allah."
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Kami telah menjelaskan makna zhalim pada pembatrasan yang

lalu pada ayat sebelumnv^, 'F',,41J6 "l,toloikat bertanya, 'Dalam

keadaan bagaimana kamu ini'?" Ia berkata, "Malaikat berkata kepada

mereka, 'Dalam keadan bagaimana kamu ini? Bagaimana keadaan

kamu terhadap agama kamu?' 6ii O ei^;*, 'tk 
$6 'uereka

menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri

(Maklrah) ".' Maksudnya adalatr orang-orang yang telatr menganiaya

diri mereka, dan rohnya telah diambil oleh malaikat, mereka berkata,

'Kami adalatr orang-orang yang teraniaya di negeri ini. Orang-orang

musyrik telatr menganiaya kami di negeri dan tanah air kami. Dengan

banyaknya kekuatan dan jumlah mereka, mereka melargng kami

beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya'. Padatral alasan ini
tidak kuat dan tidak berguna. QVa$'116 iti iJ K dl 

(JG 'r*o
malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu

dapat berhijrah di bumi itu? "

Ia berkata, "Seharusnya kamu keluar dari negeri dan tempat

tinggalmu, serta meninggalkan orang yang telah melarangmu untuk

beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, menuju tempat yang

penduduknya dapat menghindarkanmu dari kekuasaan kaum musyrik,

lalu kamu mengesakan, menyembatr-Nya, dan mengikuti Nabi-Nya!"

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, fii'#if A$].t, "Orang-

orang itu tempatnya neralra Jahanam," adalah, "Mereka adalah

orang-orang yang telah diterangkan sifat-sifatrya kepadamu, orang-

orang yang menganiaya diri mereka sendiri, yang telatr diambil jiwa
mereka oleh malaikat, dan tempat kembali mereka adalah neraka

Jahanam.

Abu Ja'far berkata: Tempat kernbali mereka di akhirat

adalah neraka Jahanam, dan itulah yang akan menjadi tempat tinggal

merekatfui ,ril7i "Dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat

kembali." Maksudnya adalatr, neraka Jatranam merupakan seburuk-
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buruk tempat kembali bagi orang-orang yang menjadikan neraka
sebagai tempat kembali, tempat tinggal, dan tempat berlindung.

Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang teraniaya
oleh orang-orang musyrik, baik dari kalangan laki-laki, perempuan,
maupun anak-anak, yaitu mereka yang tidak ikut hijrah karena lemah,
mengalami kesulitan, tidak berdaya, buruknya penglihatan dan
pengetahuan untuk keluar dari tanah mereka (negeri musyrik) menuju
negeri Islam yang penuh kedamaian.

Nashab kalimat CMr
untuk huruf ha dan mim pada ayat,

itu tempatnya neraka Jahanam."

Maksud ayat, 'nliL ii JXt e $fr,uereka itu, mudah-
mudahan Allah memaa/kannya," adalah orang-orang yang tertindas.

Abu Ja'far berkata: Mudatr-mudah Allah memaafkan orang-
orang yang berhalangan. Mereka merupakan orang-orang yang
beriman, maka mereka diberikan keutamaan dengan kemaafan (karena
tidak ikut berhijrah), sebab ketidakikutsertaan mereka trntuk berhijrah
bukan karena keinginan sendiri atau pengaruh lingkungannya
(komunitas muslim atau kafir), akan tetapi karena
ketidakmampuannya untuk berhijratr. g;rLg.';ni 3?S "Dan adalah
Allah Mala Pemaaf lagi Maha Pengampun."

Maksudnya Allah senantiasa memberikan maaf, yakni
memberikan maaf dengan keutamaan-Nya terhadap hamba-Nya yang
telah berbuat dosa dengan meninggalkan siksaan terhadap hamba
tersebut.

"Maha Pengampun", menutupi dosa mereka dengan
memberikan maaf untuk mereka dari kemaksiatan yang telatr
dilakukan.

menjadi istitsna- (pengecualian)

# '#it, $Xr "orang-orang
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Disebutkan batrwa dua ayat setelah kedua ayat ini diturunkan

kepada orang-orang Makkah yang telah masuk Islam, beriman dengan

Allah, dan Rasul-Nya, akan tetapi tidak ikut hijratr bersama Rasul.

Ketika diperintatrkan untuk berhijratr, sebagian dari mereka tertimpa

musibah, diuji dengan musibatr tersebut, dan ikut berperang bersama

kaum musyrik untuk memerangi kaum muslim. Oleh sebab itu, Allah
enggan menerima alasan mereka untuk meminta maaf, padatral di

antara ayat itu telah dijelaskan mengenai berita tentang mereka pada

ayat, ./fii AArh;#'g i|i*Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-
orang yang tertindas di negeri (Makkah)'."

Disebutkan dalam hadits-hadits shahih sesuai yang.telah kami
sebutkan mengenai penurunan ayat batrwa ayat ini diturunkan
berkenaan dengan keadaan mereka yang tidak ikut berhijrah bersama

Rasulullah SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalatr:

10296. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asy'ats menceritakan kepada kami dari Ikrimah, mengenai

ayat, fr"31 -,;y 4KSni #; ir.$i iy,'sesungguhnya
orang-orang yang diwafatlcan malaikat dalam keadaan

menganiaya diri sendiri," ia berkata, "(Maksudnya adalatr)

orang-orang Makkah yang telah masuk Islam. Barangsiapa

mati di antara mereka karena tidak ikut bjratr, pasti binasa.

Firman Allah, {r @ w o17i i# '#j; {$it
g$$3 fit; )41 C ';$A'orang-orang iru

tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu sebuntk-buruk
ternpat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki
atau wanita atau pun anak-anak', sampai ayat 6"t ti
"Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun'."
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Ibnu Abbas berkata: Aku dan Ibuku berada di antara
mereka."

Ikrimatr berkata, "Ibnu Abbas berada di tengah-tengatr
mereka."932

10298. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu Ahmad Az-Z'bair menceritakan kepada
kami, ia berkata: Muhammad bin Syuraik menceritakan
kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "sebagian penduduk Makkah telatr masuk
Islam, n,rmun masih menyembunyrkan keislaman mereka.
Lalu orang-orang musyrik memerintahkan mereka untuk ikut
perang Badar bersama mereka, lalu sebagian dari mereka
tertimpa musibatr. oleh karena itu, kaum muslim berkata,
Mereka satrabat kami, kaum muslim. Mereka dipaksa'. Allah
pun memberikan ampunan kepada mereka, maka turunlatt
ayat, ,8 a lJ6 6 -,;y'Kglt ,#j iSt i
'Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat
dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada merelca)
malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini,,?,

Dengan diturunkannya ayat ini, diperintatrkan kepada orang-
orang muslim yang masih tinggal di Makkah bahwa tidak
ada alasan bagi mereka (untuk tidak ikut berjihad)."

Ibnu Abbas berkata, "Mereka keluar dan orang-orang
musyrik bertemu dengan mereka, lalu datanglatr cobaan
kepada mereka. Kemudian turunlah ayat yang berkenaan
dengan merek4 lt ai$$S 6\6(, [;{-i oht n, ,oon

di antara manusia ada orang yang berkata, ,Katni beriman

Ibnu Jauzi dalan tud Al Masir (2lt7t),Ibnu Athiyah dalan Al Muharrir Al
llrajiz (2199), dan Ibnu Hajar dalamMulashir Al Mukhtashar (21167).
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kepada Allah', makn apabila ia disakiti (lcnrena ia beriman)

kepada Allah..."; (Qs. Al 'Ankabuut l29l: 10). Kaum

musyrik lalu memerintatrkan kaum muslim dengan perbuatan

tersebut, menjadikan kaum muslim bersedih dan putus asa

untuk mendapatkan semua kebaikan, maka diturunkanlah

ayat yang mengisahkan kondisi mereka.

'* r# Y +;:yW\i 4lf 4S 6l*
U 3;{l \3+; b 6;.', 5LVi6' b344 'Dan

Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang

berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka

berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu

benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'. (Qs.

An-Natrl [6]: ll0)
Lalu dituliskan kondisi mereka, bahwa Allah telah

menjadikan jalan keluar bagi kamu, dan mereka pun keluar,

akan tetapi kaum musyrik terlebih datrulu mendapatkan

mereka, sehingga terjadi pertempuran di antara mereka, dan

di antara mereka ada yang selamat serta ada yang tewas."e33

10298. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Watrab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Haiwah

memberitahukan kepadaku -Ibnu Luhai'ah- Yunus.pun

roBU, siapa orang itu, dari Abu Al Aswad, batrwa ia
mendengar maula Ibnu Abbas berkata dari Ibnu Abbas,

"Kami orang-orang yang telatr masuk Islam, namun masih

tinggal bersama kaum musyrik.

Pada waktu itu kaum musyrik sedang memperbanyak jumlah

mereka untuk memerangi Nabi SAW, lalu anak panah datang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1046), Ibnu Jauzi dalan hd Al Masir (21176),
dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21137).
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bertubi-tubi menyerang kami, sehingga salah seorang dari

kami terkena anak panah tersebut dan tewas. Ada pula yang

dipukuli hingga tewas. Oleh sebab itu, Allah menurunkan

avat,;rrlil,!v'-4{31'i:iiirSi'sy'sesungguhnyaorans-
orang yang diwafatlcan malaikat dalam keadaan menganiaya

diri sendirii sampai ayat, Q VZ$ 'Berhijrah di bumi

itu'? "934

10299. Muhammad bin Abdullah bin Al Hakam menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Abdurrahman Al Muqri

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiwatr mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin

Naufal Al Asadi mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Di
perbatasan Madinah, sebuah utusan yang dikirim ke Yaman

dihadang, dan aku termasuk orang yang ditawan. Aku lalu

bertemu dengan Ikrimah (pembantu Ibnu Abbas), dan ia
melarangku dengan sangat keras, kemudian berkata, 'Ibnu

Abbas memberitahuku bahwa orang-orang muslim masih

bersama orang-orang musyrik'. Kemudian ia menyebutkan

hadits yang serupa dengan hadits Yunus dari Ibnu

Wahab."e3s

10300. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku daribapaknya,-dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, ty

fu.$ -Cy 'K{rJ]i'igi ';;1i "s"runggrhnya orang-orans
yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri
sendiri, " bahwa mereka adalatr kaum yang terakhir

e3a' 16nu Abi Hatim dalam tafsir (3/1045).
e35' Al Bukfiari dalam Tafsir Al Qur'an (4596) serta Al Fitan (7085), dan Al

Qurtlrubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (5/345).
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berhijratr, datang setelah Nabi SAW dan meninggalkan

Makkah untuk keluar bersama Nabi. Barangsiapa mati di

antara mereka sebelum bertemu dengan Nabi SAW, maa

malaikat akan memukul wajah dan bagian belakang

mereka.e36

10301. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij,.dari Ikrim-ah, mengenai ayat, iy
-S 

a136, #:t -,;y4li;rrJii'igi';$i "s",ungsuhnya

orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan

menganiaya diri sendiri, (lcepada mereka) malaikat

bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini'? " sampai

ayat, lfui ,til53 "Dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat

kembali," ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Qais bin

Al Fakih bin Al Mughirah, Harits bin Zam'ah bin Al Aswad,

Qais bin Al Walid bin Al Mughirah, Abu Al Ash bin

Munabbih bin Al Hajjaj, dan Ali bin Umayyah bin Khalaf.

Ketika kaum musyrik dan pengikut mereka keluar dari bani

Quraisy untuk menghalangi Abu Sufyan bin Harb dan

kafilatr Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau, untuk

meminta apayangtelah mereka dapatkan dari kaum musyrik
pada hari Nakhlah.e3? Para pemuda yang telatr masuk Islam

e36' 16ou JauzidalamZad At Masir (21177).
e37' Ha ' Nakhlah maksudnya adalah hari saat pasukan perang yang dipimpin oleh

Abdullah bin Jalsy bin Ri'ab Al Asadi berhenti di daerah Nakhlah 
-yaitudaerah antara Makkah dengan Thaif-, Abdullatr dan pasukannya terus

bergerak hingga tiba di Nakhlah, kemudian sebuah kafilah kaum Quraisy
berlalu, dan di antara kafrlah itu terdapat Arnr bin Al Hadhrami. Mereka
kemudian membunuh Amr dan menyandera sebagian kaum musyrik. Abdullah
bin Jahsy dan pasukannya pun menggiring kafilah dan sandera tersebut hingga

tiba di hadapan Nabi SAW, di Madinah. Tatkala mereka sanpai, beliau
bersabda, "Aht tidak pernah memerintahlran lulian untuk berperang di bulan
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dipaksa untuk keluar bersama kaum musyrik dan berkumpul

di kawasan perang Badar tanpa ada pedanjian terlebih

dahulu, lalu mereka terbunuh pada perang Badar dalam

keadaan kafir dan murtad. Mereka adalah orang-orang yang

telah kami sebutkan namanya."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, *Ayat ini diturunkan

kepada orang-orang kafir Quraisy yang lemah, yang telah

terbunuh pada waktu perang Badar."

Ibnu Juraij berkata: Ikrimah berkata, "Ayat ini diturunkan

kepada sekelompok orang. Sampai pada ayat, W 3i6',
ui{t; fiiS Ot)i Ciyii|"St {f @ 'Dan rahanam itu

seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang

tertindas baik laki-laki atau wanita atau pun anak-

anak!.Maksudnya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia,

lemah, kalangan budak yang masih kecil, dan anak-anup.rre38

10302. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, W ti,'i<E;i #j ,5i i,y'it -,.;y't<gni #i ,5i i
"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat

dalam keadaan menganiaya diri sendirl, ]'sampai ayat,,iilTj
'rU "Dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali," ia
berkata, "Ketika Abbas, Uqail, dan Naufal ditawan,

Rasulullatr SAW berkata kepada Abbas, 'Tebuslah dirimu
dan keponakanmu'. Ia menjawab, 'Watrai Rasulullah,

bukankah kami datang unhrk bertemu denganmu, dan kami

yang mulia (syahr al haram)." Lihat Sirah lbni Hisyam (21252-256) dan Imta'
Al Asma'(1155-58).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21137) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrir Al Wajiz (2199).

93t.
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bersaksi dengan kesaksian dirimu?' Rasulullah SAW
menjawab, 'Wahai Abbas, sesungguhnya knlian adalah kaum

yang senantiasa menyelisihi, maka kalian diperselisihkan'.
Nabi SAW l{u membac 

^3\1t,uVA6 
'Zrt itl ,?} K ii

u ,i-175 

"* 
ilx $lxQ,artu koh bumi Ailah itu

luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?'

Rasulullah bersabda, 'Orang-orang itu tempatnya neraka

Jahanam, dan Jahanam adalah seburuk-buruk tempat

kembali'.

Diturunkan ayat ini kepada orang-orang yarrg telah masuk

Islam, namun tidak ikut hijrah. Orang-orang itu masih

tergolong kafir sampai ia ikut hijrah, kecuali orang-orang
yang lemah yang tidak bisa keluar, tidak mendapatkan
petunjuk jalan, dan tidak mempunyai harta. As-sabil artinya
jalan."

Ibnu Abbas berkata, err{ku berada di antara mereka dari
golongan anak-anak yang masih kecil."e3e

10303. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrtnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia
berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Orang-orang di
Makkah telah bersaksi batrwa tiada tuhan selain Allah.
Ketika kaum musyrik keluar ke tempat perang Badar,

mereka mengajak orang-orang yang telah masuk Islam untuk
ikut bersama mereka, lalu orang-orang tersebut dibunuh.

Oleh karena itu, turunlah ayat, dy 'KSS|'#j ir.$i 1,

grc' 
Ahrnad dalam Musnad (l/353), Al Hakim dalamAl Mustadrak (31246), dengan
lafazh"ct ?l;1tt:t;;t rii.. !y lfetuslah dirimu dan keponakannru dengan ini),
serta Ibnu Sa'd dalamlth-Thabaqat (4ll-7).
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bfr 'sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan
malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendirii sampai

ayat, 6iLw"'At s$"i# i" JXt ;;6r{ji ,Merekaitu,

mudah-mudahan Allah memaa/knnnya. Dan adalah Allah
Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun i (Qs. An-Nisaa' [4]:
ee).

Mewajibkan kepada orang-orang yang tinggal di Madinah,
kepada kaum muslim yang berada di Makkah."

Ikrimah berkata, "Orang-orang muslim telah keluar dari
Makkah dan sudah berada di tengah jalan, namun orang-

orang musyrik mencari dan menemukan kaum muslim yang

telah keluar dari kota Makkah tersebut. Di antara mereka ada

yang keluar dari Makkah, d4n ada yang diberikan cobaan.

Laru turuntah ayat, fi CG;jW 6\6\1,33- j ,rt;Ji ;,
jfr ,$KaAi'Q'S; '6on it onioro manusia ada orang

yang berkata, "Kami beriman kepada Allah", maka apabila
ia disakiti (knrena ia beriman) kepada Allah, ia mengaku

fitnah manusia itu sebagai adzab Allah'. (Qs. Al 'Ankabuut

[2e]: 10).

Diperintahkan kepada kaum muslim yang berada di Madinah
serta Makkah, dan Allah menurunkan - ayat kepada orang-

brang yang telah diberi ujian, 4i$ 4; 6l ;.3
b344 ';3 '\rUi 6 ,:, :y \86, 'sesung{ahnya
Tuhanmu (pelindung) bagt orang-orang yang berhijrah
sesudah menderita cobaan, kcmudian mereka berjihad,
sampai pada ayat, 42 3rfi 'Maha Pengampun lagi
Maha Penyayangl " (Qs. An-Nahl [16]: I l0).'oo

'oo Abdn'ra"raq dalam tafsn Q/474).
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Ibnu Uyainatr berkata: Muhammad bin Ishaq mengabarkan

kepadaku, mengenai ayat, '^<E:i '#i 'uji it
"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat," ia
berkata, "Mereka adalah lima orang pemuda dari kabilah

Quraisy, yaitu Ali bin Umayyah, Abu Qais bin Al Fakih,
Zam'ah bin Aswad, dan Abu Al Ash bin Munabbih. Aku
lupa dengan orang yang kelima."eal

10304. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritak9 .kgpaaa kami dari Qatadah, tentang ayat, iy
e-A -rly '^<{Xi'Jgj !l!i "s"rungguhnya orang-orans

yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri
sendiri," ia menceritakan kepada kami bahwa ayat ini
diturunkan kepada orang Makkah yang telah berbicara

dengan Islam, lalu mereka keluar bersama musuh Allah,
yaitu Abu Jahal, dan terbunuh pada perang Badar. Mereka
meminta maaf tanpa memberikan alasan yang jelas, sehingga
Allah enggan menerima permohonan maaf mereka.

G,';"rr:ri ;ri{r3 fii; )t}i ci*;^;'-.:s $v-

U',;41'e "K""uoli iereka yang tLrtindas baik laki-laki
atau wanita atau pun anak anak yang tidak mampu berdaya
upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)."

Orang-orang dari penduduk Makkah meminta maaf kepada
Allah, lalu kami mengecualikar-r kondisi mereka, lalu Allah
berfirman, ,3iL W Xt d?S7F 'fr it,:"| & ffiti
"Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaa/kannya. Dan
adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."

sr' Abdurrazzaq dalam tafsir (l/475), Ibnu Abi Hatim dala:n tafsir (3/1046), dan
Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al lYajiz (2/99).



Tafsb ll;h:Ilufun

Qatadah berkata: Ibnu Abbas berkata, "Aku dan ibuku

termasuk orang yang tidak berdaya dan tidak mengetahui

jalan untuk hijrah."ea2

10305. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin
Salman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Adh-Dhahhak berbicara mengenai ayat, lrji';tL

#i\ dy'@i'ii;j " s e s un g guh ny a o r a n g - o r an s y an s
diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri
sendiri, " ia berkata, "Mereka orang-orang golongan munafik
yang tertinggal dari Rasulullah SAW, tidak ikut hijrah
bersama Nabi ke Madinah dan keluar bersama kaum musyrik

Quraisy ke perang Badar. Kemudian musibah datang

menimpa orang-orang tersebut. Allah menurunkan ayat ini
untuk menj elaskan kondisi mereka.ea3

10306. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya

kepadanya (Ibnu Zaid)mengenai aya[,'ri"g3t',"C; i-$i'ltt
- 11 t'
G)I -q))); "Sesungguhnya orang-orang yang diwafotkan

malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri." Ia

membaca ayat ini sampai ayat, )C)l C 'qi-Zt "S $y
'96{6 -r$i; "Kecuali mereka yang iertindas baik laki-laki
atau wanita atau pun anak-anak. " Lalu ia berkata, "Ketika
Nabi SAW diutus, timbullah keimanan dan sebagian

kemunafikan, lalu beberapa orang laki-laki datang kepada

Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kalaulatr kami

tidak takut kepada kaum yang menyiksa kami dan

memperlakukan kami begini, pastilah kami memeluk Islam,

%2' Abdunazzaq dalam tafsir (l/475) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3ll}47).
ea3' 15nu Abi Hatim dalam tafsir (3/1046).
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akan tetapi kami bersaksi batrwa tiada tuhan kecuali Allah,
dan engkau adalah utusan Allah'. Mereka telatr mengatakan
perkataan demikian kepada Nabi. Ketika terjadi perang

Badar, kaum musyrik mendatangi mereka dan berkata,

'Jangan ada satu pun di antara kalian yang tertinggal dari
kami. Jika ada yang tertinggal maka kami akan

menghancurkan rumah kalian dan mengambil harta kalian'.

Lalu keluarlah orang-orang yang telatr bersaksi di hadapan

Nabi bersama kaum musyrik, hingga sebagian anggota
kelompok mereka terbunuh, sedangkan sebagian lagi
menjadi tawanan."

Ibnu Zaid berkata, "Adapun orang-orang yang terbunuh,
adalatr orang-orang yang dimaksud Allah dalam firman-Nya,

fu.A -,;y '|^<$li '#; ';rit iy 'sesungguhnya orans-
orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya
diri sendiri'. Ayat selengkapn1a.Vd6'lrt iti ,it k iil| 'Bukankah bumi Atlah itu luas, sehingga kamu dapat
berhijrah di bumi itu?'Maksudnya adalah meninggalkan
mereka, orang-of,ang yang menganiaya mereka. '#j; ,1p- fr
W ,rit63 'iC 'orang-orang itu tempatnya neraka

Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali'.
Maksudnya, Allah memaafkan orang-orang yang jujur dan

benar. Lalu Allah berfirman, l$\i )t)l C, i*;^X ',X Sy

U'i4{; G'b;$:'-1 9ti$i'Kecuati mereka yang
tertindas, baik laki-laki, atau wanita, atau pun anak-anak
yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui
jalan (untuk hijrah)'. Perkataan yang diaratrkan untuk Nabi,
sekiranya mereka pergi, pastilah mereka hancur-binasa.

Mudatr-mudatran Allah memberikan maaf kepada mereka,
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orang-orang yang masih berada di lingkungan kaum

musyrik.

Orang-orang yang ditawan berkata, 'Ya Rasulullatr,

sesungguhnya engkau tahu bahwa kami datang kepadamu,

lalu kami bersaksi batrwa tiada tuhan kecuali Allah, dan

engkau adalah utusan Allah. Kami keluar bersama mereka

karena kami takut'.

Auah lalu berfirm a\ {s.-;.,lrt <; ;<ri| A g S'ixi W-,fr g;'A4 r; q W F:i_'W &$' a K p_ uy

'Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di
tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam

hatimu, niscaya dia akan memberikan kepadamu yang lebih
baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan

mengampuni knmu'. (Qs. Al Anfaal [8]: 70). Maksudnya

adalah perbuatan yang telah kamu lakukan terhadap Nabi
yaitu keluar bersama kaum musyrik. 'rtL-)- olj

!* u'itttlla ii 6rl+'Akan tetapi jika mereka (tawanan-

tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka

sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah
sebelumini '. (Qs. Al Anfaal [8]: 7l). Mereka keluar bersama

kaum musyrik. ',* ry W W '$iU 'Lalu Auah
menjadikan(mu) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijal<sana'." (Qs. Al Anfaal

[8]: 7l).eaa

10307. Muhammad bin Khalid bin Khadasy menceritakan kepadaku,

ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Hammad
bin Zud, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari
Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku dan ibuku termasuk orang yang

e{' As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (21206), ia hanya menisbatkan kepada
Ibnu Jarir.

-
tu
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diberi maaf oleh Allah dalam firman-Nya, 'Kecuali orang-

orang yang lemah dari laki-laki, wanita dan anak-anak,

yang tidak dapat keluar dan tidak ada penunjukialan'."e45

10308. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Atha

bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat, {},$i fi$ )tJi C 'q;a:^ZA $y
"Kecuali merekn yang tertindas baik laki-laki atau wanita

ataupun anak-anak, " ia berkataa, "Aku termasuk orang yang

lemah."946

10309. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, Ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 'F A \J6 Aj dy
"Dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka)

malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini'? "
Ibnu Abbas berkata, "(Maksudnya adalah) orang-orang yang

terbunuh pada waktu perang Badar, termasuk orang-orang

lemah dari golongan kafir musyrik Quraisy."eaT

10310. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.eas

10311. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (311047) dan Abdurazzaq dalam tafst (11475).

Ibnu Athiyah dzlmAl Muharrir Al Wajiz (21100).
Mujahid dalam tafsir (hal. 289).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/lM7) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2n78).

945.

9$.
947.

948.
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Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillatr bin Abi
Yazid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku
dan ibuku termasuk orang-orang yang lemah, dari pihak

wanita dan anak-an g.;$4e

l}3l2. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Abdullah

atau Ibrahim bin Abdullah Al Qursyi, dari Abi Hurairah,

bahwa Rasulullah SAW berdoa pada akhir shalat Zhuhur,

"Ya Allah, bebaskanlah Al Walid, Salamah bin Hisyam,

Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari
kaum muslim yang masih berada dalam kelarusaan kaum

musyrik, yang tidak memiliki daya upaya dan tidak
mengetahui j alan keluar. " .e'o

10313. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai ayat, iL*3-{
L,1'r;;.1; G "Yang tid,ak mampu berdaya upaya dan

tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)," ia berkata,

"(Maksudnya adalatr) orang-orang muhnin yang lematr yang

masih berada di Makkah. Sahabat-sahabat Nabi berkata

mengenai mereka, Mereka masih berada di tempat orang

*'' Al Bukhari dalamAl Jana'iz (1357) dan Abdunazzaqdalamtafsir (l/475).
sso' Ahnad dalarrMusnad (21407), Al Uqaili dalartAdh-Dhu'ofo'(3/99), dengan

atsar yang disebutkan, serta Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1048).
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yang telah terbunuh pada waktu perang Badar, bersama

orang-orang yang lemah dari kaum kafir Quraisy'.

Lalu turun ayat mengenai mereka, 'dt"*{t'G'brffi$
g "Yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak

mengetahui j alan (untuk hijrah). "esl

10314. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan' kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang serupa.es2

Firman-Nya, 'G S;.Vl- i "Yorg tidak mampu berdaya

upaya," maknanya adalah sebagaimana disebutkan pada

riwayat berikut ini:

10315. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah,

mengenai ayat, ''iyo2'bJ*J-{"Yang tidak mampu berdaya

upaya," ia berkata, "(Maksudnya) untuk bergerak dan

be{alan menuju Madinah. # 'h;ti 1; 'Dan tidak

mengetahui jalan (untuk hijrah)', menuju Madinah."es3

10316. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai ayat,'dtfi$
Sr-y' "Don tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)," bahwa

maksudnya adalah jalan menuju Madinah.esa

e5t' Mujahid dalam tafsir (hal. 289).
e52' 15ou Abi Hatim dalam tafsir (311047).

's'' Abdurrazzaq dalam tafsb (11473).
e5a' Muiahid dalarntafsir (hal. 289).
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10317. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama."t

10318. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai lafazh zil)t ymg artinya harta, dan lafazh jolJr
yang artinya jalan menuju Madinatr.e56 '

10319. [Sa'id bin Ar-Rabi' menceritakan kepadaku, ia berkata:

Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah,

mengenai ayat, Jr.!"'att|$j "Don tidak mengetahui jalan
(untuk hijrah), " bahwa maksudnya adalah jalan kepadanya,

yakni jalan menuju Madinah].es7

Mengenaifirman-Nya,2KqAi'#jir-lilty"sesungguhnya
orang-orangyang diwafatkan malaikat. " Memiliki dua sisi:

Pertama: Menjadi .'#j nashab dengan makna masa lalu,

karena kata kerja (Jii) dapat menjadi nashab pada semua

kondisi.

'Kedua: Menjadi rafa' (dhammah) dengan makna istiqbal
(yang akan datang). Maksudnya adalah, "Sesungguhnya

orang-orang yang diwafatkan malaikat." Salah satu dari dua

huruf ta padalafazh e67',idibuang, dan itulah makna yang

956.

957.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1048) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2n7e).
rbid.
Apa yang terdapat antara tanda '[]' tidak kami temukan dalam manuskrip yang
ada pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain.
Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalamAs-Sunan (9114).
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dimaksud dalam kalimat ini, karena orang Arab biasa
melakukan itu. Apabila dua huruf ra berkumpul pada awal
kalimat, terkadang salah satu huruf /a tersebut dibuang, dan

terkadang kedua-duanya digunakan (tidak dibuang).

oo0

G

'u A Ji'-^1:; *t69 ,S.ii 444i,# O 8q63
i:$'jtl (p :,A'et 3fi t{Kr:i # .Air;, $r XyGtfi 4t

@r*; gf,xi
"Bmmtgsiapaberhijrah di ialan Allah, niscaya mereka

mendapoti di nntka bumi ini tempat hijrah ymg luas dan
rezeki ydng bmyak. Bmangsiapakeluar dari rutnal*yo
deng an mal<sud b erhijr ah kep ada Allah dsn Ras,,r I.Nyo,
kenwdi an kematian menimp mry a ( s ebelwrt s amp ai ke

tempat yolng dituju), mala zungguh telah tetap pahalmrya
di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi

MahaPenyaymtg."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 100)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, Ji ,b 0 AV_ ;S
"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah," adalah, "Barangsiapa
meninggalkan tanah kelahiran dan keluarganya, melarikan diri untuk
menyelamatkan agamanya dari tempat kelahirannya dan dari kaum
msyrik, menuju negeri Islam dan penduduknya orang-orang yang
beriman.

Aa z
41 ,W g "Di jalan Allah, " demi mengikuti ajaran dan jalan

agirma Allah yang telah disyariatkan bagi makhluk-Nya, karena itu
adalah agama yang lurus.
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frS 69 ,rJif J. 4 "Niscaya mereka mendapati di muka

bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak."

Maksudnya, "Niscaya orang yang berhijrah ini akan mendapatkan

tempat pelarian yang luas, lantaran mendapatkan kekacauan pada

negeri, aj aran, dan keperc ayaawrya."

Dikatakan, "Fulan meninggalkan kaumnya." Kata 6it-i
tetli adalatr bentuk mashdar, seperti ungkapan Nabighah bani

Ja'dah,

q:))r1 et$t j-i ...rr-"rL.lX::rW

"Seperti gunung besar yang dikelilingi dengan tiang pondasi yang

htat, dan sulit untuk dilalui."es8

Lafazh''ri7,6"Yorg luas," maksudnya adalah tempat yang dapat

menanggung urusan agama mereka di Makkah, karena kaum musyrik

telah melarang mereka memperlihatkan agama dan menyembah Allah
secara terang-terangan. Allah kemudian memberitahukan bahwa orang

yang telah keluar dari tanah musyrik, melarikan diri dengan membawa

agamanya menuju Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang tersebut

menemukan kematian sebelum sampai ke negeri Islam dan rumah

hijrahnya.

Ia. berkata, "Barangsiapa mengalami kejadian seperti itu,

niscaya Allah akan memberikan pahala kepadanya, karena itu
merupakan ganjaran dari perbuatannya dan balasan atas hijrahnya

serta (keberaniannya) meninggalkan tanatr kelatriran dan keluarganya,

menuju rumatr Islam. Allatr berfirman, "Barangsiapa keluar dari
rumahnya karena hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka orang

'58' Bait syair ini disebutkan di dalam Diwan Nabighah Al Ja'di. Lihat Ad-Diwan
(hal. 44), Majaz Al Qur'an karya Abu Llbaidah (l/138), dan Al-Lisan (entr:

.;r), sedangkan makna lafazh ,l-jlr adalah gunung yang besar. Makna lafazh lv

adalah melindungi dan menjaga. Makna lafazh;r:S't adalah jalan yang sulit.
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tersebut berhak mendapatkan pahala atas hijrahnya, sekalipun belum
sampai ke rumah hijrah (yang dituju), knrena mendapatkan
kemuliaan dari Tuhannya, berupa kematian, sebelum ia sampai ke

tempat itu. "

(;.t 6iL|itl i?S "Dan adalah Allah Maha pengampun lagi
Maha Penyayang." Ia berkata, "Allatr senantiasa menyebutkan bahwa
diri-Nya Maha Pengampun, yakni menghapus dosa hamba-Nya yang
beriman dengan memberikan ampunan bagi mereka dari siksaan yang
seharusnya diterima. Juga Maha penyayang dan Maha penolong
terhadap mereka."

Ada yang berpendapat bahwa sebab diturunkannya ayat ini
adalatr, diantara orang-orang yang tinggal di Makkah terdapat seorang

muslim, lalu ia keluar ketika mendengar kabar bahwa Allah telah
menurunkan dua ayat sebelum ayat ini, yaitu, ''^<4li t#i'U.Si ";rL

A5 -r;y "sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat
dalam keadaan menganiaya diri sendirl, " hingga firman-Nya, 5?S
6iL W 5i "Dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha

Penyayang." Yakni orang yang meninggal dunia sebelum sampai ke
Madinah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10320. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari
Sa'id bin Jubair, mengenai ayat, jfr \t-Ltil .r#.,u A {,
-l$js "Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud
berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya," ia .berkata,
"(Maksudnya adalah) seorang laki-laki dari bani I(haza'ah,
dikatakan bahwa namanya adalah Dhamratr bin Al Aish atau

Al Aish bin Dhamrah bin Zunba'. Ketika diperintahkan
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untuk berhijrah, ia sedang sakit, namun ia memerintatrkan
kepada keluarganya untuk membaringkannya di atas kasur
dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Keluarga
Dhamrah pun melakukannya, dan pada saat sampai di
Tan'im, kematian datang menjemputnya. Lalu turunlah ayat

ini."959

10321. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr,
dari Sa'id bin Jubair, ia berkalp, "Ay1t_iru, W g rrV;i
ii\tLlE_4*V #.4i]6 *rbf 6*i ou-lr
$'&:fA'e;iiL;ff Krjr#-l;;r'Barangsiapaberh,ijrah
di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini
tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.

Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan mal<sud

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian
menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka

sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah', turun kepada

Dhamrah bin Al Ish bin Az-Zunba', atau fulan bin Dhamrah
bin Al Ish bin Az-Zrnba'. Ia wafat ketika sampai di Tan,im,
maka ayat ini diturunkan kepadanya."e60

10322. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Al Awwam At-Taimi, sama

HR. Al Baihaqi dalam ls-,Sznan (9114), Sa'id bin Manshur dalam As-Sunan
(41136), dan Ibnu Abd Al Bar dalanAl Isti'ab (21750).
Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (21136) dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (2/180).

959.

960.



SurahAn.Nisaa'

seperti hadits Ya'qub, dari Husyaim, ia berkata, "seorang
laki-laki dari, bani Khaza'ah."e61

10323. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, J3
'^111, 6f 69 Arli ,t 4 li W O ,q,,Barangsiapa
berhijrah di jalan Allah, niscaya merelm mendapati di muka

bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezebi yang banyak," ia
berkata, "Ketika Allah menurunkan ayat, seorang mukmin
yang tinggal di Makkatr, yang bemama Dhamrah, berseru,
"Demi Allah, aku mempunyai harta yang dapat membawaku
sampai ke Madinah dan lebih jauh lagi, serta mengetahui
jalannya, maka keluarkanlah aku (dari Makkatr)!" padatral

waktu itu dia sedang sakit. Ketika ia telah melewati tanah

Haram, Allah mengambil rohnya, sehingga ia wafat di
tempat itu. Lalu turunlatr ayat, jtt \t-htia 4*.,u A_;;
-A.i{j:"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah...."e62 -

10324. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdttnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Ketika
ayat ini diturunkan, # dy 4fgi ,#j i$i it
'Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat
dalam keadaan menganiaya diri sendiri', seorang laki-laki
muslim yang sedang sakit berkata, 'Demi Allah, aku tidak
mempunyai halangan dan aku pasti mendapatkan petunjuk
unhrk keluar. Aku juga orang yang mampu. Oleh karena itu,
bawalah aku!' Keluarganya lalu membawa dirinyq dan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1051) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(21180). Keduanya dengan riwayat yang sama.
Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21179).

961.

2.

-
l-zlll-
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kematian datang saat ia berada di jalan. Lalu turunlah ayat,

+)-{is itf Xybtia 4*.'u.A {t 'Barangsiapa ketuar dari
rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan
Rasul-Nya'."963

10325. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia
berkata: Aku mendengar Ikrimatr berkata, "Ketika Allah
menurunkan ayat, # dy '^?.Sni '#j 'urii it
'Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat
dalam keadaan menganiaya diri sendirii sampai dua ayat,

seorang laki-laki bani Dhamrah yang sedang sakit berkata,

'Bawalah aku pergi!' Mereka pun membawanya keluar.
Namun ia mati ketika sampai di Hashash.e6o Lalu turunlah
ayat, -g!ij2 i,tt \t-Ltia 4#.,e A $'Barangsiapa keluar
dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan

Rasul-Nya'.'e6s

10326. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Al Mundzir bin Tsa'labah,
dari Ulba' bin Ahmar Al Yasykari, mengenai ayat, A-;;';{"y!rA'&t'{i ttxKri # rwn i,r xtL,q-.#.g
"Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan malcsud

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian lcematian

menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka

963.

964.
Abdurrazzaq dalam tafsir (11474).
Lafazh jr;.:;J dibaca denganfathah padz hunrf ia dan diulangi. Hunrf siad
juga diulangi. Artinya adalah sebuah gunung yang telah dikenar di daerah rha'i.
Mu'jam Al Buldan (21263).
Abdurrazzaq dalam tafsir (l / 47 4).



SurchAn,Nisoa'

sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah," ia berkata,

"Diturunkan kepada seorang laki-laki dari bani Khaza'ah."e66

10327. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qurrah menceritakan kepada kami dari Ad-Dhahhak,

mengenai-ayat, -\:.$7 .A;;;t il Xyht$ 4*.,u A- Ji
ifr iF :lA'et'fi!- L'tX " B ar an g s i ap a ke luar dari rui ah ny a

dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya,

kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat

yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi

Allah," ia berkata, "Ketika seorang laki-laki penduduk

Makkah mendengar bahwa seorang laki-laki bani Kinanah

telah dipukul pada bagian wajah dan punggmgrya, laki-laki
penduduk Makkah itu berkata kepada keluarganya,

'Keluarkanlah aku!' Padahal ia sedang sekarat. Ia menahan

sakitnya sampai akhirnya tiba di daeratr yang disebut Uqbah,

lalu ia wafat di sana. Kemudian tururlah ayat, 'n A ,;i
-*#ii: $i \t-h$ .1$.'Barangsiapa keluar dari rumahnya

dengan malcsud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nyor.'e67

10328. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkata, "Ketika mendengar ayat ini, 'S"4lt'r*t; tJil,
. 2!t ,'
fu..p\ dy'Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan

malaikat dalam keadaan rnenganiaya diri sendiril hingga

*' Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (21180) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (21139).

'6'' Kami tidak mendapatkannya pada naskah kami, dan terdapat pada Adh-
Dhahhak dalam tafsir (l/301, 302).
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ayat, Q7s6frr1ifritg'Dan adalah Allah Maha pengampun

lagi Maha Penyayang', Dhamrah bin Jundab Adh-Dhamiri
yang dalam kondisi sakit berkata kepada keluarganya,
"Bawalah aku pergl dengan kendaraanku!" Setelah ia
mengucapkan kata-kata itu, ia langsung pingsan, yakni pergi
melalui gunung Makkah, mudah-mudahan aku bisa keluar.
Dan di tengatr perjalan maut datang menjemputku!
Kemudian ia ditempatkan di atas kendaraannya, dihadapkan
ke aratr Madinatr, namun di tengah pe{alan ia meninggal
dunia. Lalu turunlatr ayat, .)ii2.jtf Sybt$ 4#.,u A Ji
;f !& :fA '&t '!i LA Kti is 'nioig'iap,a ftstrrr dari
rumahnya dengan malcsud berhijrah kepada Allah dan
Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum

sampai ke tempat yang diluju), maka sungguh telah tetap
pahalanya di sisi Allah'. Ketika ia dihadapkan ke arah

Madinatr, ia berkata, 'Ya Allah ya Tuhanku, aku hijrah
karena Engkau dan Rasul-Mur.,e68

10329. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata, "Pada

saat diturunk an ay at ini, 
4ii,{tXi'#;'uji iL' S e s u n g gu h ny a

otrang-orang yang diwafatkan malaikat', Jundab bin
Dhamrah Al Janda'i berseru, 'Ya Allah, aku mendengar
berita tentang orang-orang yang berhalangan serta beralasan,

dan aku tidak mempunyai halangan atau alasan'. Ia lalu
keluar, padahal ia orang yang sudatr tua-renta. Di tengah
perjalanan ia pun wafat, maka para sahabat Rasul SAW
berkata, 'Laki-laki itu meninggal dunia sebelum sampai ke
tempat hijrah. Kami tidak tahu apakah ia akan mendapatkan

r03' 16ol, JauzidalamZad At Masir (2/180).
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kedudukan yang tinggi atau tidak?' Lalu turunlatr ayat, t;i
i'1'&:fA'8t'.i1, !AK'\-? .Afi;' $t',lt-ht$ 4*.'u A-
'Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan malcud

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian

menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), makn

sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah'.'e6e

10330. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

Salman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Adh-Dhahhak berkata, "Ketika Allah

menurunkan ayat yang berkenaan dengan orang-orang yang

terbunuh bersama kaum musyrik pada waktu perang Badar,

Afr -,;yif,.;jtjii#gjejil'y'sesungguhnyaorans-orans
yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri
sendiri', seorang laki-laki muslim dari bani Laits yang masih

tinggal di Makkah, yang mendengar ayat tersebut, berkata

kepada keluarganya (padahal ia termasuk orang yang

berhalangan, karena sudah tua renta dan sakit-sakitan),

'semoga malam ini menjadi malam terakhirku tinggal di

sini, karena aku sudah tidak sanggup lagi tinggal di sini?' Ia

pun dibawa keluar, padatral sedang sakit. sesampainya di

Tan'im, yaitu jalan menuju Madinah, kematian datang

menjemput. Lalu turunlah ayat, il St-hG -#.'u A- Ji
.Aii: 'Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan malaud

berhijrah kepada Allah'. "e70

10331. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

w' Ibid.

"o' As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (2/653), ia menisbatkannya kepada Abd
bin Humaid dan Ibnu Jarir.
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mensenai ayat,ll,irfr!69 Aytg4 j( W O iqJS
"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka
mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan

rezeki yang banyak." Ia berkata, "seorang laki-laki dari bani
Kinanah hijratr untuk bertemu Nabi SAW, lalu di tengatr
perjalanan ia wafat, maka kaumnya mencela dan mengejek
kematiannya, mereka berkata, 'Ia tidak sampai kepada apa
yang dimaksud, dan tidak tinggal di tempat keluarganya,
hingga bisa dikubur di sana!' Lalu turunlah ayat, ,u 

i!.?_ Jj
;,1 iF :JA'{i'iE LA, Kti ? -r)-{;, $r SyLV 

"i;'Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan mal<sud

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian
menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka

sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah'."e71

10332. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada
kami, ia berkata: Muhammad bin Syuraik menceritakan
kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas, bahya l<etika ayat ini diturunkan, ';gj 'ar-ii 

iL

fu -A dy i<+I1i "sesungguhnya orang-orang yang
diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri
sendiri, " seorang laki-laki yang tinggal di Makkah,
dikatakan namanya adalatr Dhamrah dari bani Bakar, dan ia
menderita sakit, berkata kepada keluarganya, "Keluarkan
aku dari Makkah ini! Aku ingin mendapatkan kebebasan!',
Mereka lalu berkata, "Ke mana kami hanrs membawamu?,,
Ia lalu mengisyaratkan dengan tangannya, menunjuk ke arah
Madinah. Kemudian ditunurkanlah ayat ifi, 4*.rn A ii

,rr. Ibid.
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4,iiit jl Xy ht$ "Barangsiapa keluar dari rumahnya

dengan matrsid berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya

10333. Al Harits bin Abi Usamatr menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdul Aziz bin Aban menceritakan kepada kami,

Qais menceritakan kepada kami dari Salim Al Afthas, dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ketika diturunkan ayat inl, Y

,A ,l.it'e '4"j:fr'u iu#i 6#-'Tidaklah sama antara

mubnin yang duduk (yang tidak ihtt berperang) yang tidak

mempunyai udzur', diberikan keringanan bagi orang-orang

yang masih berada di Makkah dari orang-orang yang

berhalangan, sampai diturunkan ayat yang menerangkan

tentang keutamaan orang yang berjihad atas orang yang

hanya duduk. Mereka berkata, 'Allah telah menjelaskan

tentang keutamaan orang-orang yang berjihad atas orang

yang duduk, dan memberikan keringanan bagi orqnS-olang

yang berhalangan. Sampai turun aya! '^<SSi'#i irji l,y
.1.7.
#)l -r!J-y 'sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan

malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri', sampai

ayat,ljgi .rilli 'Dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat

kembali'. Mereka berkata, 'Ini adalah kewajiban'. Sehingga

turunrah ayat, i on{r; fiiS )t)l C 6i^Z*:fi $y

#'it; 1;''^b ItirVJ-' K e c u a I i m e r e kn y a n g t e r t in d a s

baik laki-laki atau wanita atau pun anak-anak yang tidak

mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk

hijrah)'. "

Dhamratr bin A1 lsh Az-Zttraqi, salah seorang dari bani Laits,

berkata, 'Aku orang yang memiliki harta, dan aku juga

mempunyai seorang pelayan, maka bawalah aku keluar dari

e72' 16rru Abi Hatim dalam tafsir (3/1050) dan As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al
Mantsur (21650).
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sini!' Ia lalu dibawa keluar, padahal sedang sakit, dan ketika
sampai di Tan'im kematian datang menjemput, maka ia
dikubur di dekat masjid Tan'im. Kemudian turun ayat, Ji
L'j(Kr\- I .A/;, jt Jt-hti! 4*.,u, ff ,Barangsiapa

keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada
Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya
(sebelum sampai ke tempat yang dituiu)'."e73

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan rafazh

€tr+Jit.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah perpindahan
dari satu negeri ke negeri yang lain.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10334. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, mengenai ayal, fr!(39 "Tempat hijrah yang luas,,,
ia berkata, '?erpindatran dari satu negeri ke negeri yang
lain."974

10335. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin
Salman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Adh-Dhahhak berkata mengenai ayat, $ (j>9

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1051), dari sisi periwayatan yang larq dari sa'id
bin Jubair, dari Abu Dhamrah, dan As-suyuthi dalam Ad-Dirr Al Mantsur
(2t6st\.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1049) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11522).
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"Tempat hijrah yang luas, " ia berkata, "(Maksudnya adalah)

pindah."eTs

10336. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-
Rabi', mengenai ayat, frf (1.9 d6ii OQ"Niscaya mereka

mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas," ia
berkata, "(Maksudnya adalah) pindah."e76

10337. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan atau Qatadah, tentang ayat, (iz$

$ "T"*pat hijrah yang luas," ia berkata, "(Maksudnya

adalah) pindah."e77

10338. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, mengenai ayat, J- t4
6{69,irrii "Niscaya mereka mendapati di mulm bumi ini
tempat hijrah yang luas, " ia berkata, "Sebagai alternatif bagi

hal-hal yang tidak disukai."e78

10339. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata, tentang ayat, fu! (3$ "Tr^pat hijrah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1049) dan Al Mawardi dalzm An-Nukat wa Al
Uyun (lll00).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1049) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al
tYajiz (2tr00).
Ibnu Athiyah.dglqn Al Muharrir Al lfiajiz (21100) dan Al Baghawi dalam
M a, alim ArTaEil (Y r39).

Ibnu Abi Hatim delem trfBir (3/1049) dm lbrn! ltvzi ddan ?td Al Mastr (21179).

975.

976.

977.

978.
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yang luas, " bahwa artinya menghindar dari hal-hal yang

tidak disukai."eTe

10340. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

' kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenu ayat,

fr{ 69 "Tempat hijrah yang luas. " bahwa maksudnya

adalah menghindar dari hal-hal yang tidak disukai.eso

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mencari

sumber kehidupan.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10341. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, $ (iz$ ,S.ii a. ii "Niscaya mereka

mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas," ia
berkata, (Maksudnya adalah) mencari sumber kehidupan. "e8 

I

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang yang

berhijrah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10342. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid beerkata,

e7'' Ibid.w' Ibid.
eEr' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1049) dan Ibnu Athiyah dalart Al Muharrir Al

Wajiz (2lt0t).
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mengenai ayat, (iz$, iu berkata,

orang yang berhijrah.,es2

"Lafazh Cttlt artinya

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling tepat sudah
dijelaskan pada pembatrasan yang lalu.

Mereka juga berbeda pendapat dalam menakwilkan makna
lafazhaiSr pada ayat,'ill,i"Dan rezeki yang banyak.,'

sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah keluasan dalam
mencari rezeki.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10343. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, 'iil,i *, 69
"Tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak," ia
berkata, "Keluasan dalam mencari rezeki."e83

10344. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-
Rabi', mengenai ayat,'iiiie$(if ,fr*pat hijrah yang luas
dan rezeki yang banyak," ia berkata, ,,Keluasan dalam
mencari rezeki."9&

Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21179) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al
l[/ajiz (2ll0l\.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/10s0) dan Al Mawardi daram An-Nulat wa Al
Uyun (11522).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1050).

982.

9t3.

9&r.
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10345. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin
Salman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Adh-Dhahhak berkata, mengenai ayat,li!,,j,,Dan

, rezeki yang banyak," ia berkata, "Keluasan dalam mencari
rezeki."98s

Ada yang berpendapat sesuai dengan riwayat berikut ini:

10346. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-
Nya,'iliiefi$69 i;*i gii*Niscaya mereka mendapati di
mukn bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang
banyak," bahwa maknanya adalah dari kesesatan kepada
petunjuk, dan dari kemiskinan kepada kekayaan.e86

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang
mengatakan bahwa maknanya adalatr, Allah menginformasikan bahwa
orang yang berhijrah di jalan-Nya akan mendapati keuntungan dan
keluasan di negeri ini. Terkadang maknanya masuk dalam keluasan,
yakni keluasan dalam mencari rezeki, kaya dari kemiskinan. Dapat
juga berarti kelapangan dari kesedihan, kesusahan yang diterima oleh
orang-orang yang beriman dari orang-orang musyrik di Makkah.
Selain itu, makna keluasan bisa berarti kelapangan, kelonggilffi,
kemudahan dari yang dibenci, dari hal-hal yang tidak disukai Allah
untuk kaum mukmin atas keberadaan mereka di tengah-tengah kaum
musyrik dan dalam kekuasaan mereka.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1050) dan Adh-Dhahak dalam tafsir (l/3ol).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1049i.

985.

9t6.
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Allah tidak menjelaskan dalil bahwa maksud ayat, 
/i3,i 

"Dan
rezeki yang banyak." Hanya terbatas pada sebagian makna yang telah

kami jelaskan, akan tetapi setiap lafazh '{ bisa bermakna

kelonggaran, kelapangan atas kesempitan hidup, kelonggaran dalam
genggaman kamu musyrik, serta kelapangan dari kesesakan hati,

mendapat kesukaran dengan memperlihatkan keimanan kepada Allah,
ikhlas menyembah-Nya, dan meninggalkan penyembahan patung serta

tuhan lain. Semua itu masuk dalam arti keluasan.

Kaum cendekia menakwilkan ayat ini, blia 4*.'c A_ Ji
;f !9';A'et'tat L'A$'i- l .Air;t i'r \t-"Baringsiapa ketuar dari
rumahnya dengan malaud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya,

kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang

dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah," bahwa

ayat ini diturunkan berkenaan dengan hukum orang yang keluar untuk
ikut berperang, lalu kematian datang menjemput setelatr ia keluar dari

rumahnya, yaitu baginya hak harta rampasan, sekalipun tidak sampai

mengikuti peperangan.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10347. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Yusuf bin
Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Luhai'ah, dari Yazid
bin Abi Habib, batrwa penduduk Madinah berkata,

"Barangsiapa keluar secara terpisah, pasti mendapatkan

bagrannya.

Mereka mencoba (menyesuaikan) menalovilkan ayat, i't
-A/it il Xy bt$ 4#. 'v ff "Barangsiapa keluar dari
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rumahnya dengan

Rasul-Nya."e87

malrsud berhijrah kepada Allah dan

oo0

6fr+ lyillai'uffi 6 LgX*,;6,6.ii crf;bti)5

@ a3 $.i K ij46Jt l,;W'r.$ W.
"Dan apabilakamubepergian di nwl<aburni, maka tidaklah
meng ap a kamu m€flg. edshm s errtb alry mr9 krn ), iilra korru

tal<ut diserung ofitng-orcmg k;olftr. Sesungguhrrya ofimg.
orar.g kafir itu ddfllah rnrsuh ydng rlydtdbaghrru!

(Qs. An,Nisaa' [4]: 101)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ,p-j'ii 4 f,fr ti$ "Dan

apabila kamu bepergian di muka bumi, adalah, 'TIai orang-orang

beriman, apabila kamu be{alan di muka bumi."

& X{L ;# "Maka tidaklah mengapa." Maksudnya
tidaklah tidaklah berdosa atas kamu.

,5:2li 'u l#S i\ "Ko*u meng-qashar sembahyang(mu),"

maksudnya adalah kamu mengurangi bilangannya, bilangan shalat

yang kamu lalorkan saat berada di rumah dengan empat bilangan,

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Tidak ada

halangan atas kamu untuk mengurangi shalat menjadi bilangan yang

paling sedikit saat kamu melakukan perjalanan di muka bumi ini,
yaitu satu rakaat, menurut sebagian yang lain

e87' As-Suyrthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (2/2Og), dan tidak menisbatkannya
kepada Ibnu Jarir.
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Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Tidak

mengapa kamu mengurangi batasan bilangan shalat, jika kamu takut

dibinasakan orang-orang kafir." Maksudnyajika kamu takut mendapat

serangan dari orang-orang kafir ketika kamu sedang melaksanakan

shalat, dan takut atas serangan mereka yang akan menyerang kaum

muslim ketika sujud, sehingga akan terbunuh atau tertawan, yang akan

menghalangi mereka untuk melaksanakan shalat, menjadi penghalang

di antara kaum muslim dengan orang-orang yang menyembah Allah
dan ikhlas mengesakan-Nya.

Kemudian Allah memberitahukan kepada kaum muslim

tentalg perlakukan orang kafir kepada mereka, Dia berfirman, iry
q$ai K ij*r-,;6f "sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah

musuh yang nyata bagimu."

Maksudnya adalah orang-orang yang menentang keesaan

Allah. Bagi kamu mereka adalah musuh yang nyata.

Ia berkata, "Orang-orang yang secara terang-terangan menjadi

musuh kamu, berusaha keras untuk memerangi orang-orang yang

beriman kepada Allah' dan Rasul-Nya, serta membiarkanmu

menyembah apa yang mereka sembah, berupa patung dan berhala,

mengembalikan kamu pada keadaan semula, seperti keadaan mereka

yang terjerumus dalam kesesatan."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

lafazh Jiltt, batrwa Allah menjadikan tidak berdosa orang yang

melakukannya.

Sebagian berpendapat bahwa [Al Qashar adalah:]e88 meng-

qashar shalat saat dalam perjalanan, yang diwajibka4 untuk

"t' Apu yang terdapat antara tanda '[]' tidak kami temukan dalam manuskrip yang

ada pada kami, dan karni mendapatkannya dari manuskrip yang lain.
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melengkapinya pada waktu hadir empat rakaat, dan dibolehkan
menguranginya menjadi dua rakaat ketika dalam perjalanan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10348.. Ubaid bin Isamil Al Hubari menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari
Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Ammar, dari Abdullah bin
Babiyah, dari Ya'la bin Munayyah, ia berkata: Aku bertanya
kepada Umar bin Khaththab RA tentang firman Allah, ;{,
fr St;ltS\lrtffi 5 A1*$ "Maka tidaktah mensapa
kamu meng-qashar sembahyang(mu), jika kamu talant."
Padahal orang-orang dalam keadaan aman. Umar berkata,
"Aku pun merasa heran sepertimu, sehingga aku bertanya
kepada Nabi SAW mengenai hal itu. Nabi bersabda,

a*t:#u |34L q, h' |i:ra"i*
'Itu adalah sedekah yang Allah sedekahknn untuk kalian,
malra t erimalah s edekah-Nya'. "989

10349. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi
Ammar, dari Abdullah bin Babiyah, dari Ya'la bin
Umayyah, dari Umar, dari Nabi SAW, riwayat yang sama.es

10350. Said bin Yatrya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami
dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar Abdurrahman
bin Abdullah bin Abi Ammar bercerita dari Abdullah bin
Babiyatr, dari Ya'la Ibnu Umalyah, ia berkata: Aku bertanya

Muslim dalam Shalat Al Musafirin (4), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an
(3034), Abu Daud dalam Shalat Al MusaJirin (1199), dan Ahmad dalam
Musnad,
HR. Abu Awanah dalam Musnad (2127).
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kepada Umar bin Khaththab RA tentang keherananku dalam

hal meng-qashar shalat _untuk manusia, padatral mereka
z.

*:lykondisi runan, O-$i &,r5- ;'1 p $;$i'ui#nLD \tan
,z< <
*r, dl

W "Meng-qashar semiahyangi*u), jika kamu talat
diserang orang-orang kafir." I-Jmar berkata, "Aku pun

pemah merasa heran sepertimu, lalu aku kemukakan hal itu

kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Itu adalah

sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian, maka

t erimalah s edekah- Nya. "ee I

10351. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari

Qatadah, dari Abi Al Aliyah, ia berkata: Aku pergi ke

Makkah, lalu shalat dua rakaat. Kemudian aku bertemu

dengan para ahli qira'at di daerah ini, mereka berkata,

"Bagaimana kamu shalat?" Aku menjawab, "Dua rakaat."

Mereka berkata, "Apakah terdapat dalam Sunnah atau Al

Qur'an?" Aku berkata, "Semua itu terdapat dalam Sunnah

dan Al Qur'an. Rasulullah SAW pernah shalat dua rakaat."

Mereka berkata, "Itu te{adi pada. yaktu perang_!" Aku

berkata, "Allah berfirman, U\ U.i1i {n-t';iti 4't2 tt
6#lt'ri W <ie):';i'{ 4i "t-lA| J"5'"$i
6'Vl 'Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada

Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya

(yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki

Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan

mencular rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu

tidak merasa tahtt'. (Qs. Al Fath [48]: 27)

eer' 
11p. Al Baihaqi dalamAs-Sunan (3/140).
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,!:Lti 'u W 6 Le K{r ;.:$ ef{i A r{,fr rilj ,Dan

apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah
mengapa _kamu meng-qashar sembahyang(mu)'. Hingga

. ayat, i3-ll(.;tl$$ 'lpibrto kamu telah merasa aman'."ssi-

10352. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Hisyam
menceritakan kepada kami, ia berkata: Saif mengabarkan
kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu Ayyub, dari Ali, ia
berkata, "Para pedagang bertanya kepada Rasulullah SAW,
'Watrai Rasulullah, kami adalah orang yang bepergian di
muka bumi ini, maka bagaimana kami shalat?' Allah lalu
menurunkan ayat, '4tii;S;t Al X4L;4t 6ii Ait*t;g
til:Lli 'Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka
tidaklah mengapa kamu meng-q as har s embahyan g(mu)'.

Kemudian wahyu terhenti sampai di situ. Satu tahun setelah

turun ayat itu, terjadi pe,perangan. Pada saat Nabi SAW
berperang, datang waktu untuk shalat Zhuhur, Nabi pun
melaksanakan shalat Zhuhur. Lalu salah seorang dari kaum
musyrik berkata, 'Kamu dapat menguasai Muhammad dan

sahabat-sahabatnya pada waktu mereka melaksanakan shalat
Zhuhur, mengapa kamu tidak menyerangnya?' Di antara

mereka ada yang berkata, 'Ada lagi waktu shalat yang lain,
serupa dengan yang mereka lakukan saat ini'. Allah lalu
menurunkan ayat di antara dua waktu shalat.

WfrWii"ffi,iW,ffif,f;*
lramu tahtt diserang orang-orang lufir. Sesungguhnya
orang-orang lcafir itu adalah musuhyang nyata bagbnu. Dan

'L Abu Awanah dalam Musnad (1369).
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apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu)

lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka,

maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat)

besertamu', sampai ayat, ($ $:-r; X3 ij'( 'Vf.fi 'rty

'Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang

menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu'. Ayat ini
diturunkan berkenaan dengan syariat shalat khauf (shalat

dalam keadaan takut)."ee3

Abu Jarfar berkata: Ini penakwilan yang baik, kalaulah tidak

ad,a lafazh ril dalam pembicaraan itu, apabila dibolehkan terputus

dengan upuyingsesudatrnya, dari makna sebelumnya. Sekiranya tidak

ada lafazh 15! maka makna penakwilan ini sesuai dengan yang telah

diriwayatkan oleh Saif dari Abi Rauq, 'P b1 "lit o kamu takut,"

wahai orang-orang beriman.

f;r<'"-$i'&+t- i " D i s e r a n g o r a n g - o r a n g kafi r," ketika kal i an

shalat. Sedangkan kamu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah

mereka.

,!{l r#ir;s #ilt:"\# (5U "Latu kamu hendak

mendirilran shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah

segolongan dari merekn berdiri (shalat) besertamu."

Hal tersebut telatr disebutkan dalam qira'at tlbay bin Ka'b,

"Apabila kamu bepergian maka kamu boleh mengurangi shalatmu,

jika takut akan diserang oleh orang-orang kafir."eea

10353. Al Harits menceritakan kepadaku mengenai hal itu, ia
berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Washil bin

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11523),Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrir Al llajiz (21L04} dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21142).

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21104).



Hayan, dari Abdullah bin Abdurratman bin Abzaa, dari

bapaknya, dari Ubay bin Kab, batrwa ia membac a," $|ft bi
t')rE i,-{t 'g-'ol i'\ldt n" dan tafazh 'gi; i,t tiaut
dibaca.ees

10354. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Syarwad

menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Wasil bin

Ahdab, dari Abdullah bin Abdunahman, dari bapaknya, dari

Ubaybin Kab, ia membac4

ft'r"{';-$'#-l:l -e^1,2:t ; frfi ';:i

Bakar berkata, "Kalimat seperti itu terdapat dalam mushaf

Imam Utsman, 'f;;<'"-Si 
W 6 F+ ty'ti*o kamu tatai

dis erang orang-orang l-fir'.n''

Qira'at ini berdasarkan firman Allah, 'ft;<'q$i'&S-o1f4 
5y

'Jilu kamu tahtt diserang orang-orang lrafir', yang

berkesinanrbungan dengan ayat, 'uW 6 Lq *{L;.{t
'r$i 'Malca tidaklah mengapa knmu meng-qashar

sembahyang(rnu). " Maksudnya, "Apabila kamu bepergian di

negeri ini, dan kamu takut orang-orang kafir akan menyerang

kamu, maka kamu boleh meng-qashar shalat."

Ayat, A- ,3 lili "Dan apabila l<amu berada di tengah-

tengah mereka (sahabatmu)," sebagai kisatr adalatr

permulaan, bukan kelanjutan cerita dari ayat ini. Seperti

TafsirAh:Ihabad

15'Abu Hayyan dzlamAl Bahr Al Muhith, (4/49) dengan menghilangkan lafazh !t

ijil<alr* lafazh tersebut hanya sebagai maful min ajlih secara makna, yaitu

dari lafazh'|*ltnu-.
*' Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrir Al Wajiz (2tfi$.
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itulah penakwilan sesuai qira'at

sebutkan mengenai ayat tersebut.

'u t)'hk'oi LtL W t

Ubay yang telah kami

t:'F'dt'&ytf lyj"lr

Kemudian huruf 1 dihapus untuk menunjukkan pembicaraan

atasnya, sebagaimana firman-Ny^, 1j-$ b\ H '^if 'qt
"Allah menerangkan (hulatm ini) kepadamu, supaya kamu

tidak sesat " (Qs. An-Nisaa' p):176) Maknanya adalah agar

kamu tidak tersesat.

Penjelasan kami tersebut merupakan bukti atas rusaknya

penakwilan yang telah diriwayatkan oleh Sayif dari Abi

Rauq.

Ada yang berpendapat bahwa itu adalatr qashar dalam

perjalanan, hanya saja Allatr mengizinkan qashar shalat itu untuk

orang-orang yang sedang dalam bepergian dan takut diserang musuh

ketika melaksanakan shalat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10355. Abu Ashim Imran bin Muhammad Al Anshari menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abdul Kabir bin Abdul Majid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Abdullah bin Muhammad bin Abdurratrman bin Abu Bakar

Ash-Shidiq menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

mendengar bapakku berkata: Aku mendengar Aisyah berkata

mengenai perjalanan, "Sempurnalcanlah shalatnu!" Mereka

berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat' dalam

perjalanan hanya dua rakaat?" la menjawab, "Itu hanya

f:\t ,r. ilb tio
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terjadi dalam peperangan, dan beliau shalat dalam keadaan

takut. Apakatr kamu berada dalam kondisi takut?"ee7

10356. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan

. kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami

dari Ibnu Syihab, dari Umalryatr bin Abdullah bin Khalid bin
Usaid, ia berkata kepada Abdullatr Ibnu Umar, "Dalam kitab

Allah kami dapatkan hal-hal tentang meng-qashar shalat

dalam kondisi takut, dan kami tidak mendapatkan

pembolehan qashar dalam perjalanan?" Abdullatr berkata,

"Kami mendapati Nabi kami SAW melakukan apa yang

telatr kami lakukan."ee8

10357. Ali bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwatr, dari

bapakny4 bahwa Aisyatr mengerjakan shalat dua rakaat

ketika sedang berada dalam perjalanan.s

10358. Sa'id bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada

Atha, "Apakah sahabat-sahabat Rasulullatr SAW melengkapi

shalat ketika dalam perjalanan?" Atha menjawab, "Aisyatr
dan Sa'd bin Abi Waqash menyempurnakan shalat pada saat

dalam perj alanan. " I ooo

''' lbnu Athiyah dalam At Muharrir At Wajiz (2tl}4), Al Baghawi dzlam Ma'alim
At-Tanzil (2ll4l), dan Ibnu Hajar dalamf'ath Al Ban Ql57l\.

il' n Qurthubi dalamAl Jami' ti Ahkam At Qur'an (51352,353).ry' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2ll4l), dan riwayat dari Aisyah, bahwa
ia tetap melaksanakan shalat sebanyak enpat rakaat, sekalipun sedang dalam
perjalana". Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalartAs-Sunan (lll07).

'*' Ibnu Athiyah dalamAt Muhanir Al lfajiz (21fi$.

-{-srIj
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah meng-qashar

shalat bukan dalam kondisi takut yang berada pada medan
pertempuran.

Mereka berkata, "Pada peristiwa itulah ayat ini diturunkan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10359. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, mengen ai ayat, *4;;.#
ttTli'gtii;i it lt? "uoto tidaklah mensapa kamu mens-
qashar sembahyang(mu)," ia berkata, "Pada saat Nabi dan

sahabat berada di Usafan, dan kaum musyrik berada di
Dhujnan, lalu kafilah Nabi berhenti untuk melaksanakan

shalat Zhuhur dua atau empat rakaat, Abu Ashim ragu

terhadap ruku, sujud, dan berdiri mereka saat shalat. Kaum
musyrik bermaksud menjarah barang-barang dan perbekalan

kaum muslim. Allah lalu menurunk m ayat, #?a;# W,i)3 'Maka hendaHah segolongan dari mereka berdiri
(shalat) besertamu'.

Nabi mengerjakan shalat Ashar, maka shaf barisan sahabat

dibuat menjadi dua barisan, kemudian semuanya melakukan
takbir, dan pada saat barisan pertama melakukan gerakan

sujud, barisan kedua tetap berdiri. Setelah Nabi bangkit dari
sujud, barulatr barisan kedua melakukan sujud. Kemudian
semuanya melakukan takbir dan ruku bersama-sama, lalu
barisan yang kedua maju, sedangkan barisan pertama

mundur ke belakang. Mereka saling bergantian dalam
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melakukan gerakan sujud. Seperti dilakukan pada pertama

kalinya, dan shalat Ashar di-qashar menjadi dua rakaat."lool

10360. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

. Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai ayat,iftAti AW 6 Lq K:l;;E
"Maka tidaklah mengapa knmu meng-qashar

sembahyang(mu)," ia berkata, 'Nabi dan para sahabatnya

berada di Usafan, sedangkan kaum musyrik berada di

Dhujnan. Kafilah Nabi berhenti untuk melaksanakan shalat

Zhuhur dua rakaat, ruku, sujud, dan berdiri semuanya dua

rakaat. Sedangkan orang-orang musyrik bermaksud

mengambil barang-barang dan perbekalan mereka, maka

Allah menurunkan ayat, 611,1 #) if;S # 'Maka

hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat)

besertamu'.

Nabi lalu melaksanakan shalat Ashar de,ngan para satrabat

yang menjadi maknrun. Mereka dibagi menjadi dua barisan,

kemudian semuanya melakukan gerakan takbir. Shaf
pertama kemudian melakukan gerakan sujud, sedangkan shaf

kedua tetap berdiri, tidak ikut sujud, sampai Nabi bangkit

dari sujud, kemudian mereka semua melakukan gerakan

'*t'Muiahid dalam tafsir (hal. 29) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3ll}52).
Lafazhou.i dengan hurufjdz yang berharakat atau dengan sukun, adalah nama

sebuah gunung di daerah Tihamah. Dikatakan bahwa ia merupakan gunung
yang biasa dilewati apabila hendak pergi ke Makkah, dan dikatakan pula jarak
antara Mallcah dengan Dhujnan sekitar 25 mil.
Lafazhrri :, 6lsngan dhammahpada huruf pertama dan sukunpada huruf kedua,

adalah nama sebuah tenpat persinggahan bagi orang yang lewat di antara
Juhfah dengan Makkah atau Qaryah Jami'ah. Di terrpat itu terdapat perkebunan
dan pertanian, yang berjarak sekitar 36 mil dari kota Mal&ab, dan itulah yang
menjadi batasan kawasan Tiharnah. Mu'jam Al Buldan (31453 dan 4ll2l).
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takbir dan ruku, lalu shaf kedua maju ke depan, ke barisan

yang pertama, dan shaf yang pertama mundur untuk

menempati shaf yang kedua. Mereka saling bergantian

melakukan gerakan sujud, sebagaimana mereka masuk pada

pertama kali. Shalat Ashar di-qashar menjadi dua

rakaat."loo2

10361. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari

Abu Ayyasy Az-Zarqa, ia berkata, "Kami tengatr berada

bersama Rasulullah SAW di Usafan, sedangkan Khalid bin
Walid memimpin kaum musyrik. Kami sedang

melaksanakan shalat Zhuhur, dan kaum musyrik berkata,

Mereka tengah berada dalam satu kondisi yang kami

menghendaki, pastilatr kami mendapatkan kelengahan

mereka. Kami pasti menemukan kelalaian mereka'.

Lalu diturunkanlatr ayat tentan g meng-qashar shalat Zhuhur

dan Ashar. Orang-orang lalu diperkenankan untuk

mengambil senjata, dan mereka membenfuk beberapa shaf,

shaf pertama di belakang Rasulullatr SAW, sedangkan shaf

kedua menghadap kiblat, padahal kaum musyrik berada di
hadapan mereka. Para satrabat dan Rasulullatr SAW takbir
bersama-sama, kemudian beliau ruku, dan mereka pun ikut
ruku semua. Kemudian Rasulullatr mengangkat kepala dan

mereka semua ikut mengangkat kepala, kemudian beliau

sujud, dan orang-orang yang di belakangnya ikut sujud,

sedangkan orang yang berada di barisan belakang masih

tetap berdiri, menjaga mereka yang sedang sujud.

1002' 16oo Abi Hatim dalam tafsir (3ll}52) dan Ibnu Athiyah dalarr- At Muharrir Al
Wajiz (21104).
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Ketika orang-orang yang sujud tadi selesai, barulah orang-

orang yang berada di barisan belakang sujud, orang-orang

yang berada di barisan shaf depan yang telah mengikuti

. Rasulullatr SAW mundur ke belakang, orang-orang yang

berada di barisan belakang pun maju ke shaf barisan depar,

menempati tempat yang telatr di tempati orang-orang yang

berada di barisan depan, lalu Rasulullah SAW ruku, dan

mereka semua ikut melakukan ruku. Kemudian Nabi

mengangkat kepala, mereka semua mengangkat kepala,

kemudian orang-orang yang berada tepat di belakang Nabi

sujud, sementara barisan di belakang berdiri, menjaga

mereka yang sedang sujud.

Ketika mereka telatr selesai melakukan gerakan sujud,

mereka yang berada di belakang pun sujud, kemudian

meluruskan barisan bersama-sama Nabi, lalu mereka

semuanya duduk, kemudian semuanya memberi salam.

Seperti inilatr shalat yang dilakukan di daerah Usafan, dan

dilakukan shalat seperti itu pada waktu berada di kawasan

bani Sulaim.r@3

10362. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

LJbadillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaiban

An-Nahwu, dari Manshur, dari Mujahid, dari Abu Ayyasy

Az-Zarqa. Juga dari Israil, dari Manshur, dari Mujahid, dari

Abi Alyasy, ia berkata" "Pada waktu Rasulullah SAW

berada di Usafan," kemudian ia menyebutkan riwayat yang

sama.l@

1ct03' HR. Abu Daud dalamshalat (1236), dan An-Nasa'i dalam^Slrclat Khauf (1550),
dan Sa'id bin Manshur dalamls-,Snnan (411367).

rm' Ath-Thabrani dalamll Kabir (5/216).
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10363. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari

Sulaiman Al Yasyklri, bahwa ia bertanya kepada Jabir
perihal meng-qashar shalat, maksudnya pada saat diturunkan
atau pada hari apa ayat tersebut diturunkan? Jabir berkata,
"Ketika kami berada dalam suatu perjalan, kami bertemu
dengan kafilah Quraisy yang datang dari negeri syam. Kami
tengah beristirahat di daerah Nakhl, lalu seorang laki-laki
entah dari kaum mana, datang kepada Rasulullah SAW dan

berkata, "Wahai Muhammad!" Nabi SAW menjawab, "ya."
Ia berkata lagi, "Apakatr kamu takut kepadaku?" Nabi
menjawab, "Tidak. " Laki-laki itu berkata lagi, "Siapa yang

akan menghalangimu dari aku?" Nabi SAW menjawab,

"Allah yang akan menjagaku dari kamu." Laki-laki itu lalu
mencabut pedang, kemudian mengancam Nabi. Setelah itu
datang seruan_untuk shalat, maka Rasulullah SAW shalat

dengan sekelompok kaum, dan sekelompok lagi menjaga
mereka. Nabi shalat 

-dengan 
orang-orang yang ikut di

belakang beliau- sebanyak dua rakaat, kemudian yang lain
mengakhirkan shalatnya, bergantian dengan kelompok
pertama, berdiri menempati barisan yang lain, kemudian
datang kelompok kedua. Nabi shalat, dan yang di belakang
shalat dua rakaat, sedangkan sebagian lainnya menjaga
mereka yang sedang shalat, kemudian Nabi memberi salam.

Nabi SAW shalat dengan empat rakaat dan para satrabat

shalat, masing-masing dua rakaat, dan pada waktu itulatr
Allatr menururkan ayat yang berkenaan dengan meng-
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qashar shalat, dan memerintahkan kaum mukmin unhrk tetap

membawa senjata."lms

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah meng-qashar

shalat pada saat dalam perjalanan, btrkan pada waktu shalat yang

dilakukan di tempat kediaman.

Mereka berkata, 'Maksud ayat tersebut adalatr meng-qashar

shalat bukan pada kondisi ketakutan, dua rakaat lengkap tanpa

dikurangi, sebagaimana shalat yang dilaksanakan empat rakaat ketika

berada di tempat kediaman."

Mereka berkatq "Shalat di-qashar ketika berada dalam

perjalanan, pada kondisi aman, bukan dalam kondisi ketakutan, dari

shalat yang dilalcukan di rumatr. Dijadikannya setengah dari yang

dilakukan di tempat kediaman atau rumatr, dan itu kesernpurnaan

dalam perjalanan, kemudian di-qashar pada kondisi takut berada

dalam perjalanan, dari shalat yang aman di dalamnya, lalu dijadikan

setengatr itu menjadi satu rakaat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10364. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath me'nceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, liitr 6 Lq X4L ;.$, ,;,;j:iii C lffr $ti
"Dan apabila knmu bepergian di muka bumi, maka tidaklah

mengapa lcamu menggashar s embahyang(mu). "

Hinnga firman-Nya" q$L "Mtuuh yang nyata."

1005' Ath-'lbahawi ddam Syarh Ma'ani (lt3l7),Ibnu Hajar dalam Taghliq At-Ta'liq
(4/l l8), dengan riwayat yang sama, Muslim dalam Shalat Al Musafirin (3ll),
dan Ahmad dalan Musnad (3 1364).
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Apabila kamu melaksanakan shalat dua rakaat ketika dalam
perjalanan, maka shalat yang kamu lakukan itu sudah
sempruna, dan meng-qashar shalat tidak boleh kecuali
apabila kamu takut terhadap orang-orang kafir yang akan
menyerangmu saat sedang shalat, dan berkurang menjadi
satu rakaat, lalu imam berdiri. Para tentara melaksanakan
shalat dengan cara dibagi menjadi dua kelompok, kelompok
pertama berada di belakang imam, sedangkan kelompok
kedua menghadap ke aratr musuh.

Imam shalat dengan kelompok yang berada di belakangnya
satu rakaat, setelah itu mundur ke belakang, hingga mereka
tepat berada di tempat shabat-sahabat mereka berdiri, dan
langkahnya dilakukan secara mundur. Kemudian datang
kelompok kedua untuk shalat bersama imam satu rakaat,
setelah ifu imam duduk dan memberi salam, mereka berdiri,
dan shalat sendiri satu rakaat, kemudian kelompok kedua
kembali ke tempat mereka semual, sedangkan kelompok
pertama yang telatr menggantikan tempat mereka
menambahkan rakaat satu rakaat pada rakaat mereka.

Ada yang berkata, "Tidak, melainkan hanya satu rakaat,
tidak ada seorang pun yang menambahkan bilangan rakaat
shalatnya."

Imam membagi masing-masing kelompok dengan satu
rakaat, akan tetapi imam melaksanakan shalatnya dua rakaat,
dan untuk tentaranya satu rakaat. itulah maksud ayat, lib
',{Ali'# et A & "Dan apabita kamu'berada'di
tengahlengah mereka (sahabatmu) lalu lcamu hendak

-
r
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mendirikan shalat bersama-sama mereka, " sampai ayat
:$ t\t*t " D an s i ap - s ia gal ah kamu. "t N6

10365. Ahmad bin Al Walid Al Qurasyi menceritakan kepadaku, ia

'berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Sammak Al
Hanafi, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar

mengenai shalat yang dilakukan saat dalam perjalanan? Ia

menjawab, "Dua rakaat itu telah sempurna tanpa dikurangi,

dan dilakukm qashar shalat dalam keadaan takut." Aku
berkata, "Bagaimana shalat dalam ketakutan itu?" Ia
menjawab, " Seorang imam shalat dengan kelompoknya satu

rakaat, lalu kelompok yang lain datang silih berganti

menempati tempat mereka untuk melakukan shalat satu

rakaat secara bergantian, maka jadilatr shalat imam itu
menjadi dua rakaat, sedangkan para makrnum shalat satu

rakaat, satu rakaat. lm7

10366. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, ia
berkata" "Bagaimana merg-qashar shalat, sedangkan mereka

telah shalat dengan dua rakaat? Di-qashar menjadi satu

rakaat."l@8

10367. Sa'id bin Amr As-Sakwani menceritakan kepadaku, ia

berkata: Buqiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mas'udi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid Al

rffi' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (3ll}52) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhanir At
lYajiz (21106\.

1007' 
15ou Athiyah dalanAt Muharrir Al Wajiz (21104) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir(2/182, 183).

'*8'Ibid.
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Faqir menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, ia
berkata, "shalat khauf itusatu rakaat."I00e

10368. Ahmad bin Abdunatrman menceritakan kepadaku, ia
berkata: Pamanku (Abdullah bin Wahab) menceritakan

kepadaku, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan

kepadaku, ia berkata: Bakar bin Suwadah menceritakan

kepadaku bahwa Ziyad bin Nafi menceritakan kepadanya

dari Kab 
-salatr 

seorang satrabat Nabi yang terpotong pada

saat perang Yamamah- batrwa diperintatrkan bagi tiap-tiap
kelompok untuk melakasnakan shalat khauf dengan satu

rakaat dan dua kali sujud.lolo

Alasan pendapat tersebut sesuai dengan riwayat-riwayat
berikut ini:

10369. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Asy'ats bin bin Abi Sya'sya' menceritakan kepadaku dari
Aswad bin Hilal, dari Tsa'labatr bin Zuhdum Al Yarbu'i, ia
berkata, "Kami pematr bersama Sa'id bin Al Ash di
Tibristan, ia berkat4 'Siapakatr di antara kamu yang masih

ingat dengan shalat khauf yang dilakukan oleh Rasulullatr

SAW?'Hudzaifatr menjawab, 'Aku'. Kami lalu melaksanakan

shalat, dengan Hudzaifah sebagai imam, shaf barisan dibagi
menjadi dua kelompok, kelompok barisan pertama berada

tepat di belakang imam, sedangkan barisan kedua shalat

menghadap musuh. Hudzaifah shalat dengan kolompok

fm]'tUnu Abi Syaibah dalamMushannaf (2t215).
ror0' Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir )iwoit '1Ztt04), 

Al eurthubi dalamAl Jami,
li Ahkam Al Qur'an (5/360), dan Ibnu Hajar dalam.Ishabah (51614), ia berkata,
"Aku kira dalam isnadnya hadrts qathi'." Al Bukhari lalu tret-ta'liq-nya dari
ZiyadbnNafi, dari Abi Musa Al Ghafiqi, dari Jabir.
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barisan pertama yang berada tepat di belakangnya satu

rakaat, kemudian setelatr selesai satu rakaat, kelompok

pertama yang shalat di belakang Hudzaifatr pergi kepada

kelompok kedua yang sedang menghadap ke arah musuh,

yang berdiri di belakang kelompok pertama, untuk

menggantikan kelompok kedua itu. Lalu datang kelompok

kedua untuk mengerjakan shalat satu rakaat jug"'."to"

10370. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Ar-Rakin

bin Ar-Rabi', dari Al Qasim bin Hassan, ia berkat4 "Aku
bertanya kepada Zaid tentang shalat yang di-qashar,lalu ia

menceritakan ke,padaku riwayat yang sama."l 0l 2

10371. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Aswad bin

Hilal, dari Tsa'labah bin Zuhdurr Al Yarbu'i, dari

Hudzaifah, dengan lafazhyang senrpa. 
I 0l 3

10372. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

meceritakan kepadaku, ia berkata: SuSan menceritakan

kepada karni, ia berkata: Abu Bakar bin Abi Al Juhm Suffan

menceritakan kepada kami dari lJbaidillah bin Abdullah, dari

Ibnu Abbas, bahwa Rasulullatr shalat dengan orang-orang

yang sedang kelelaharu lalu shaf barisan dibagi menjadi dua

shaf; shaf pertama berada tepat di belakangnya, sedangkan

r0rr' HR. An-Nasa'i dalamshalat Khauf (1529), Abu Daud dalaml sh-Shalat (1246\,

Ahmad dalam Musnad (5 RW), dan Ibnu Hibban &l"n Shahih (4 1302).
r0r2' 16ou Khuzairnah dalam Shahih (U290) dan An-Nasa'i dalam Shalat Khauf

(rs31).
r0r3' 15oo Athi),ah dataror. Al Mtrtanir Al Wajiz ("106) dan Al Qrthubi dalam l/

Jam{ li Ahkam Al Qur'an (5/360).
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shaf kedua menghadap musuh. Nabi SAW shalat dengan

shaf pertama yang berada di belakangnya satu rakaat,

kemudian mereka pergi menempati shaf kedua yang sedang

menghadap musuh, menggantikan tempat orang-orang yang

menempatinya sebelurrnya, dan mereka pun shalat dengan

satu rakaat, dan tidak meng-qadha-nya.r0ra

10373. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq Al Azraq mengabarkan kepada kami dari
Syuraik, dari Abu Bakar bin Shakhr, dari Abdullah bin
Abdullatr, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.lols

10374. Bisyr bin Mu'adz Suffan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari

Bakir bin Akhnas, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

'Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kamu empat

rakaat pada saat berada di rumah, pada saat dalam perjalan

dua rakaat, dan ketika dalam ketakutan satu rakaat."l0l6

10375. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Awwanah menceritakan kepada kami dari Bakir bin Akhnas,

dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.l0l7

10376. Nashr bin Abdurrahman Al Azdi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari

r0r4 Hr. An-Nasa'i dalatn Shalat Khauf (1533) dan Al Baihaqi dalam As-Sunan
(3t262\.

tors Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajiz (2llC/i) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2/183\.

llli' Un. An-Nasa' i dalam ls-Suz an Al Kubra ( I 920).
r0r7' Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uyun (l/523), Ibnu Athiyah dalarn At

Muharrir Al Wajiz (21fi ), dan Ibnu Javi dalam7z,d Al Masir (21183).
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bin Akhnas, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.lol8

10377. Ya'qub bin Matran menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Qasim bin Malik menceritakan kepada kami dari Ayyub bin
Aidz Ath-Tha'i, dari Bakir bin Akhnas, dari Mujatrid, dari

Ibnu Abbas, riwayat yang sama.lole

10378. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Al Hikam,
dari Yazid Al Faqrr, dari Jabir bin Abdullatr, batrwa

Rasulullatr SAW shalat khauf dengan mereka, lalu berdiri
shaf yang ada di hadapannya dan shaf yang ada di
belakangnya, lalu Nabi shalat secara berjamaatr dengan shaf
yang berada di belakang beliau satu rakaat, dengan dua kali
sujud, kemudian shalat secara berjamaatr. Shaf yang telatr

shalat dengan Nabi lalu maju ke depan, kemudian mereka

shalat bersama Nabi SAW sebanyak satu rakaat dengan dua

kali sujud, kemudian Nabi salam. Nabi SAW
melasaksanakan shalat dua rakaat sedangkan kelompok

sahabat masing-masing satu rakaat, satu rakaat.lo2o

10379. Ahmad bin Abdunatman bin Watrab menceritakan kepada

kami, ia berkata: Pamanku, Abdullah bin Wahab,

menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Al Harits
mengabarkan kepadaku, Bakar bin Suwadatr menceritakan

kepadanya dariZiyad bin Nafi, Ziyad bin Nafi menceritakan

kepadanya dari Abu Musa, batrwa Jabir bin Abdullah

tott' Ibid.
tote' Ibid.
roa lil, An-Nasa'i dalam ls-Suzan Al Kubra (1933), Ahmad dalam M*mad

(31298), dan lbmr Hibbm dalam Shahih (71120).
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menceritakan kepada mereka, "Rasulullah SAW pada saat

perang Maharib dan Tsa'labah melaksakanan shalat khauf
dengan mereka, bagi tiap+iap kelompok satu rakaat dengan

dua kali sujud."lo2l

10380. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abdushshamad menceritakan ke'pada kami, ia
berkata: Sa'id Ibnu Abdul Hana'i menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abdullatr bin Syaqiq menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepada kami, bahwa

Rasulullah SAW berhenti di tempat yang berada di antara

Dhujnan dan Usafan, lalu kaum musyrik berkata, "shalat
yang paling disukai mereka dari kalangan anak-anak atau

orang dewasa adalah shalat Ashar." Mereka lalu sepakat

untuk menyerimgmu dengan satu kali serangan! Jibril pun

datang kepada Nabi untuk memerintahkannya agtr dalam

mengerjakan shalat nanti, para satrabat dibagi menjadi dua

barisan, barisan pertama shalat bersama Nabi SAW,
sedangkan barisan kedua bersiap-siaga salnbil menyandang

senjata. Setelatr barisan pertama selesai satu rakaat, barisan

kedua datang untuk shalat bersama Nabi, dan barisan
pertama menggantikan barisan kedua yang hendak

mengerjakan shalat bersama Nabi. Para pengikutrya shalat

dengan satu rakaat, sedangkan Nabi SAW shalat dua
,akaat,to22

r02t' I{R. Sa'id bin Manshur dalam ls-Snz an (21239). Al Mawardi dalam An-Nukat
wa Al Uyun (11523),Ibnu Athiyah dalam Al Muhanir Al Wajiz (zllM), daa
Ibnu Janzi dalamhd Al Masir (21182,183).

toz' At-Tinnidzi dalam Tafsir Al iyr'an (3035), An-Nasa'i dalam Shalat Khauf
(1544), dan lbnu Hibban dalamShahih (71123).
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah meng-qashar

shalat pada saat dalam perjalanan, jika yang dimaksud dengan ayat itu
bukan men-qashar shalat pada waktu di medan petempuran. Lalu

dibolehkan shalat satu rakaat dengan menggerakkan kepala ke aratr

mana saja wajatrnya menghadap pada saat perang sedang berkecamuk.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10381. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku, ia berkata: Dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat, ;$!i 4 !f;, ti)i "Dan apabila lcamu

bepergian di muka bumi," bahwa dibolehkan meng-qashar

shalat apabila kamu bertemu dengan musuh dan waktu shalat

telatr tiba. Hendalanya kamu bertakbir dan merendahkan

kepala pada saat berkendara atau berjalan kaki.l023

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

mengatakan bahwa maksudnya adalatr menyingkat shalat pada hukum

dan batasan-batasannya, dengan tidak menyempurnakan ruku dan

sujud. Pelaksanaannya boleh dilakukan dalam kondisi apa pun, dan

sedapat mungkin menghadap kiblat atau membelakanginya, baik
dengan berjalan kaki maupun berkendara, atau dengan menghunus

pedang, atau pada waktu di medan pertempuran, atau pada saat perang

sedang berkecamuk. Caranya adalah berjalan perlatran-lahan ke aratr

shaf-shgf, dan itu sesuai dengan kondisi yang difirmankan Allah, 5!,i

ffSi i1{(j #r"Jika lwmu dalam keadaan tahtt (bahaya), malca

rots'Ibnu Athiyah dalnn Al Muhanir Al Wajb (Z/t04).
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shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Qs. Al Baqaratr [2]:
23e)

Diizinkan melaksanakan shalat wajib di dalam ayat ini dengan

cara berkendara, ruku atau sujud, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu
Abbas untuk penakwilan ayat tersebut.

Kami katakan batrwa penakwilan yang paling tepat mengenai

f:yy*rl+, ft; syigi'cti# 6 Le fu ;s i;ii afsl> rit:
WCJi &ri-i "Dan apabila kamu iepergian di muka bumi, maka

tidaklah mengapa kamu meng-qashar sembahyang(mu), jika kamu

tahtt diserEtg .orang-orang l<nfir," unfuk menerangkan ayat, li'g
i5:lJ11,J,-j.J6, 'Fi6 "Kemudian apabila kamu telah merasa aman,

makn dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)." Seperti itulatr
makna penakwilan ayat tersebut, karena pelaksanaannya

menyempurnakan batasan-batasannya, baik itu ruku, sujud, maupun

seluruh kewajibannya, tanpa menambatrkan jumlalrnya, yang tidak
diwajibkan pada saat berada dalam ketakutan.

Jika ada yang mengira bahwa hal itu adalah perintatr dari Allah
dengan menyempurnakan jumlah rakaatnya pada waktu aman setelah

berlalunya waktu takut, maka wajiblatr bagi orang yang melakukan
perjalanan dalam meng-qashar shalat dari shalafirya orang-orang yang

tidak bepergian, karena shalafirya orang yang mukim tidak sama

dengan shalatnya orang yang musafir (dalam perjalanan) yang

seharusnya bedumlah empat rakaat lalu dikurangi menjadi dua

rakaat.

Jika ada yang berpendapat selain dari yang telatr disepakati
para ulama: Kalau dia melaksanakan shalatnya secara sempurna,

sebagaimana diwajibkan kepadanya, demikian pula kalau meng-
qashar-nya dari ernpat menjadi dua rakaat dengan melengkapi
bilangan yang diwajibkan pada saat berada dalam kondisi aman,

setelah hilang ketakutan, karena Allah membolehkan unhrk meng-
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qashar shalat jika takut terhadap musuh, maka wajiblatr baginya
menyempurnakan shalatnya pada waktu merasa arnan, karena yang
diwajibkan kepadanya adalatr melaksanakan shalat pada waktu ,rman.

Hal itu juga yang di-qashar pada waktu merasa takut, dan telah kami
tunjukkan bahwa yang dibolehkan untuk meninggalkan itu hanya pada

batasannya, seperti yang telah kami jelaskan.

6)3 eL:;*"#1,'Asi&i i3\i r;. LK6s,
,>U ; kJ i; u\3K1 1 143 t:t 

"(, #.fi r#-?j -,

;33 b tr!:Aj ; 611 tXqa iji! i :;3 1r;t

$f::S'gifu$Art
" D on ap abila l<flirau bq ada di tengah. tensah mer elca

( s ahab atmr) lalu l<amt hendak mmdirilcm shalat b er s a:nra.
salrna rnerel<,o, maka hendaklah segolorrgart ilmi merel<a
bqdiri Ghalu) besqtanw dan mmyandmg seniata,

kenrudian apabila mqel<o (yan1 shalatbesqtanru) w.lud
(telah rnany emput rwlcfrrJ sual<aat), mal<a hendaklah mqela
phdah dmibelalcangffru (mhfu mmghadapi rrusrth) dmt

hennaklah datuW golongan yangkehn yangbefur.
bersarrbahyangrlalubusen$alryanglahmrr:el<adengamrut,

dm hendaklah mq el<a bu siap. siaga ilon meny andang
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s eni ata. Or ang. or ang kf,fu insm ilp ay d l<flnw lengah

terhadap senj atarrw dm hmta bendmrnt, lalu meteka

menyerbu l<flnnl dengart selaligus. Dan ddak ada dosa

otas-nwmeletakl<mtsenjaia.seniatarrut,iikakamumendapat
s e suatu l<,e,susaharr lcar ena }rui an atant l<m ma l<anu rnernolng

s akit ; dmr siap - siagalah lcorrnt. S esznggzhrry a Allc.h telah
meny ediolcan dzfu y arrg matghinal<an bagi orang' or ang

lrafi, itu."

(Qs. An,Nisaa' l4h LOZ)

Takwil firman Altah: ifti',{,4)i'3 3ji1i ;-; & $!',,bJs; 
c,. tlKal tk" (lS rc6 t*:S,ai.';i4 z4C

'#i S3i,lrllV; aa$i$ ij<'i_ 5:;4"-,3$+ -_YS;
*,;'it! e i*'{;!i; {# & -a,;(ir, i v}{ ilf i
(Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka [sahabatmuJ
lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka

hendaklah segolongan dari mereka berdiri [shalatJ besertamu dan

menyandang senjata, kemudian apabila mereka lyang shalat

besertamuJ sujud [telah menyempurnakan serakaatJ, maka

hendaklah mereka pindah dari belakangmu [untuk menghadapi

musuhJ dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum

bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan

hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang seniata Orang'

orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap seniatamu dan

harta bendamur lalu mereka menyerbu hamu dengan sekaligus)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah, "Wahai Muhammad,

apabila kamu dan satrabatnu melakuhan perjalanan di negeri ini,
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kemudian takut terhadap serangan musuh yang akan datang
menyerang."

iSAf if JSU, "Latu tramu hendak mendirikan shalat
bersama-sama mereka." Maksudnya adalah, "Lalu kamu hendak
mendirikan shalat sesuai hukum dan batasan-batasannya, baik ketika
ruku maupun sujud, dan tidak meng-qashar shalat yang telatr
dibolehkan bagimu untuk meng-qashar-nya pada saat bertemu musuh,
saling bergantian, meninggalkan pelaksanaannya, baik itu ruku, sujud,
maupun seluruh kewajibannya."

,!l:1 f# W ilifi, "Mot* hendaktah segotongan dari
mereka berdiri (shalat) besertamu." Maksudnya adalah, .,Hendaklatr

segolongan sahabat-satrabatmu melaksanakan shalat bersamamu, dan
hendaklatr yang lain menghadap ke arah musuh."

Tidak ada penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh
kelompok yang tidak sedang melakukan shalat bersama Nabi SAW,
karena kalam (pembicaraan) di sini telah menyebutkan sesuatu yang
dimaksud, maka cukuplatr dengan apa yang ada untuk tidak lagi
menyebutkan sesuatu y?qg telah disebutkan secara langsung, yaitu
fi rman-Nya, ff# fiiYS S " D a n m eny an da n g s e nj a t a.,,

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai golongan yang
diperintahkan untuk menyandang senj ata.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah golongan
yang shalat bersama Nabi SAW

Mereka berkata, "Malsud ayat fjiLIS ,Dan menyandang,,
adalah, Tlendalarya golongan yang shalat bersamamu itu membawa
senjata'."
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W "Senjata," seperti pedang yang disandang oleh salatr
seorang mereka, belati, pisau besar yang diikat pada jubah dan baju
yang dikenakan, serta senjata-senjata lain yang sejenisnya.

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalatr golongan
yang telah diperintatrkan mengambil senjata dari mereka, yaitu
golongan yang menghadapi musuh. Ini merupakan pendapat Ibnu
Abbas.

10382. Al Mutsanna menceritakan kepadaku mengenai hal itu, ia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyatr menceritakan kepadalcu dari Ali bin Abi
Thalhatr, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, |k" (,tI
"Kernudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud
(telah menyempurnakan serakaat),,' ia berkata, ..(Maksudnya

adalah) apabila golongan yang mengerjakan shalat
bersamammu gujud, hingga- menyelesaikan sujudnya dalam
satu rakaat, HSj o.i3'54 ,Matra heniaktah mereka
pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh),.

Setelatr mereka menyelesaikan sujud, hendaklah mereka
pindah ke belakang, ke ternpat shaf yang sedang menghadap
musuh untuk menggantikan te,mpat golongan yang belum
melaksanakan shalat dan tidak ikut shalat denganmu.,,l024

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalarn menakwilkan ayat, l'i$

;L55; o.li'S$lk *k"*iton apabita meretra (yans sharat

1024' Al Mawardi dalanAn-Nutrat wa Al uytn (usza)dan Ibnu Jauzi dalanr zad Al
Masir (21185).
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besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah

mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh)."

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, apabila

mereka telah menyelesaikan shalat mereka maka pindahlah dari

belakangmu.

Mereka yang berpendapat seperti ini juga berbeda pendapat,

sebagian berpendapat bahwa apabila golongan ini telah shalat satu

rakaat bersama imam, lalu memberi salam, kemudian pergi
meninggalkan shalatnya untuk menggantikan tempat satrabatnya yang

sedang menghadapi musuh dan tidak ada kewajiban meng-qadha

atasnya.

Mereka berkata, "Merekalah yang dimaksud oleh ayat, ;,:$
;fi\ 'u lil;S 6 Lg S{L'uo*o tidaktah mensapa kamu mens-
qashar sembahyang(mu)'. Apabila kamu takut terhadap orang-orang
kafir yang hendak menyerang kamu, maka jadikanlatr shalat itu satu

rakaat."

Diriwayatkan dari Nabi SAW, batrwa sekelompok kaum
muslim telatr melaksanakan shalat khauf satu rakaat dan mereka tidak
meng-qadha-iya, dan sekelompok lain pun melakukan shalat satu

rakaat dan tidak meng-qadha-nya. Telatr kami sebutkan sebagian hal
itu pada pembahasan yang lalu. Semua yang telah kami sebutkan
cukup untuk memberikan pemahaman di dalamnya.

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah kewajiban
terhadap golongan yang telatr melaksanakan shalat bersama Nabi
SAW, apabila mereka ingin mengerjakan shalat dalam kondisi takut
terhadap musuh, dan apabila telah menyelesaikan rakaat yang telatr
diperintahkan Allah untuk shalat bersama-sama Nabi SAW, sesuai

dengan yang diperintahkan kepada beliau dalam kitab-Nya, untuk

-
R
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menggantikan tempat orang-orang yang shalat dengan Nabi, dan

kelompok yang akan menggantikan kelompok kedua, melaksanakan

shalat sendiri dalam melanjutkan sisa shalatnya.

Sementara itu, Nabi tetap berdiri di tempatrnya untuk
menunggu kelompok yang shalat bersamanya satu rakaat pertama

menyelesaikan sisa shalatrya. Apabila orang-orang yang shalat

bersamanya boleh me,ngtuangi jumlah dari yang biasa dilaksanakan

pada saat mukim dan kondisi aman, lalu pergi menggantikan tempat

satrabatnya, kemudian golongan kedua (Vang belum shalat dengan

nabi) yang berdiri menghadap musuh datang dan shalat satu rakaat.

Mereka berbeda pendapat pada hukum yang kedua ini,
sebagian berpendapat bahwa Nabi SAW menyelesailkan shalatnya

dua rakaat, lalu mengangkat kepalanya dari sujud, dari rakaatnya yang

kedua untuk duduk tasyahhud. Serta terhadap golongan yang shalat

bersamanya pada rakaat keduq tidak mengetatrui rakaat pertama

karena kesibukannya dengan musuh, lalu melaksanakan shalatrya dan

mengganti rakaatnya yang hilang bersama Nabi, sarnbil menunggu

kelompok tersebut. Nabi SAW tetap duduk tasyahhud sehingga

kelompok yang tadi menyelesaikan rakaatnya trdak ber+asyahhud,

kemudian Nabi bersama-sama kelompok kedua memberi salam.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah kewajiban
membawa senjata terhadap golongan yang tidak mengetahui rakaat
pertama yang dilakukan bersama Nabi SAW. Apabila Nabi SAW
duduk untuk tasyahhud malca kelompok tersebut duduk bersama Nabi
untuk melakukan tasyahhud. Apabila Nabi SAW telah selesai dari
tasyahhud, kemudian salam, maka kelompok yang shalat bersama

Nabi pada rakaat kedua itu berdiri untuk metg-qadha rakaatnya yang

tertinggd.
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Semua pendapat yang telah kami sebutkan sesuai dengan

hadits dari Nabi SAW, sama seperti yang telatr dikatakan dan

diperbuat oleh Nabi SAW.

Ada yang berpendapat batrwa Nabi SAW menunggu kedua

kelompok, hingga keduanya menyelesaikan shalatnya, dan Nabi tidak
menyelesaikan shalatnya sampai kedua golongan tersebut
menyelesaikan shalat mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10383. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Yazid Ibnu Ruman, dari
Shalih bin Khawat, dari orang yang melaksanakan shalat
khauf bersama-sama Nabi SAW pada saat peperangan

Dzaturriqa.

Shalat yang telatr dilakukan bersama-sama Nabi SAW,
adalah satu kelompok shalat bersama dengan beliau, dan satu

kelompok lagi menghadap musuh. Lalu kelompok pertama

shalat bersama Nabi SAW satu rakaat, dan Nabi tetap

berdiri, hingga kelompok pertama menyempumakan

shalatnya sendiri-sendiri. Kemudian datang kolompok kedua
untuk shalat bersama Nabi SAW, kemudian Nabi SAW tetap

duduk, hingga kelompok kedua menyempurnakan shalatrya
sendiri-sendiri, kemudian Nabi memberi salam, dan

kelompok kedua ikut memberi salam.lo2s

10384. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ubadilllatr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia

1025' I{R. Al Bukhari dalam At Maghazi (4130), Muslim dzlam shatat Al Musafirin
wa Qashriha (8420), An-Nasa'i dalan Shalat Khauf (t537), Abu Daud dalam
Ash-Shalat (1238), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al lfajiz (2/lO5), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21 143).
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berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Abdurratrman bin Al
Qasim, dari bapaknya, dari Shalih bin Khawat, dari Satrl bin
Abi Hatsmah, ia berkata: Nabi SAW dan para satrabat

melaksanakan shalat khauf, satrabat-sahabatnya yang

mengikuti di belakangnya dibagi menjadi dua barisan, dan

Nabi shalat dengan orang yang mengikuti di belakangnya

satu rakaat. Kemudian Nabi berdiri sampai orang-orang yang

shalat di belakangnya menyelesaikan satu rakaat lagi, lalu
orang-orang yang berada di belakang pun maju, bergantian

dengan orang-orang yang berada di barisan depan mereka,

lalu Nabi shalat satu rakaat dengan kelompok yang

tempatnya telah digantikan dengan barisan yang di belakang.

Kemudian Nabi duduk hingga orang-orang yang berada di
belakang beliau menyelesaikan satu rakaat, kernudian Nabi

SAw mengucapkan salam. 
lo26

10385. Su$an bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ruwatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubatr
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim,
dari bapalmyq dari Shalih bin Ktrawat, daxi Sahl bin Abi
Hatsmah, dari Rasulullah SAW, bahwa Nabi berkata saat

hendak melaksanakan shalat khauf,

tii; Glur,i4 Jb h.oi l6)t e:i- ,y utu is
G'rL33 6', \fr ,p'ik',"k-'i ,j5're3'-^;t')

ia il'$ rt'J'F-'; :**l ps;' j\ o!:n ;
1026' I{R. Abu Awanah dalan Musnad (2t364) Ibnu Athiyah dalam Al Muhanir Al

lVajiz (21105), dan Al Baghawi dzlanMa'alim At-Taruil (21143\.
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J i-ltsJ Jk-'"i ,i;rLt3 
^k', t, M ,,,\'j^

'ei,;*iKrtrt*;
"Satu kelompok shalat di hadapan imam, satu kelompok lagi
shalat di belakang imam, lalu imam shalat dengan orang-
orang yang berada di belakangnya satu rakaat dengan dua
kali sujud. Kemudian mereka pindah ke tempat kelompok
yang lain (yang berada di hadapan imam), kemudian imam
shalat bersama mereka satu rakaat dengan dua sujud,
kemudian imam tetap duduk sampai mereka menyelesaikan

satu rakaat berilrutnya dengan dua kali sujud, kemudian
salam, "1027

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Kelompok
kedua duduk bersama Nabi SAW, sampai Nabi menyelesaikan
shalatnya, kemudian kelompok kedua menyelesaikan rakaat yang
tersisa setelatr ifu, dan mengucapkan salam."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10386. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Yatrya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Al
Qasim berkata: Shalih bin Khawat bin Jabir menceritakan
kepadaku, Sahl bin Abi Hatsmatr menceritakan kepadanya
batrwa imam melaksanakan shalat sambil menghadap kiblat.
Shalat dengan orang-orang yang bersamanya dari golongan
pertama dari para satrabafirya, dan golongan yang kedua
menghadap mustrh, lalu imam pun memulai shalatnya,

1027' HR. Al Bukhari MamAl Maghazi (4l2g),Ahmad ManMusnad (4144g), dat
Al Baihaqi dalamls-Snzan Al Kubra (31253,254).
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melakukan gerakan ruku bersama orang-orang yang shalat

dengannya, kemudian sujud, kemudian berdiri, dan apabila

imam telatr tegak berdiri maka orang-orang yang berada di

belakangnya melakukan ruku sendiri-sendiri dengan dua kali

sujud, kemudian mereka mengucapkan salam, lalu pergi -
pada saat imam masih berdiri- untuk menghadapi musuh.

Golongan kedua pun datang, langsrmg bertakbir mengikut

imam, lalu imam ruku dan sujud dengan mereka, kemudian

imam memberi salam, namun mereka hanrs berdiri lagi,

kemudian ruku sendiri-sendiri satu rakaat dan dua kali sujud,

bartr kemudian mereka mengucapkan salam.Io28

10387. Ibnu Basysyar menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Yazid
bin Hanur menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Sa'id mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin

Muhammad, bahwa Shalih bin Khawat memberitahukannya

dari Satil bin Abi Hatsmatr tentang shalat khauf, kemudian ia

menyebutkan lafaztr yang serupa.'o2e

10388. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Said menceritakan kepada kami, dan ia bertanya kepada

Yrt yq ia berkata: Yatrya bin Sa'id Al Anshari menceritakan

kepada karni dari Al Qasim bin Muhammad, dari Shalih, dari

dari Sahl bin Abi Hatsmah, tentang shalat khauf, ia berkata:

Imam berdiri menghadap kiblat, golongan pertama shalat

bersama imam dan golongan kedua menghadapkan wajatr

mereka ke arah musuh. Golongan pertama nrku bersama

imam dengan satu rakaat, kemudian imam berdiri. Golongan

ro28' I{R. Malik dalam Al Mw,aththa'(l/183), Al Baihaqi dalamls-Sanan (3t254),
Ibnu Abdul Bs3 rlalnm At-Tamhid (231165), dan Al Quthubi dalam tafst
(5/366).

r02e' Ibnu Janzi dalam kd At Masir (2t185, 186), Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir
Al Wajiz (2/105), dan Al Baghawi &ran Ma'alim At-Tauil (21143, l4{.).
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pertama melakukan ruku dan sujud sendiri-sendiri di tempat

masing-masing, lalu mereka pergi menggantikan tempat

golongan yang kedua, dan golongan kedua itu shalat bersama

imam, melakukan shalat satu rakaat dengan dua kali sujud.

Imam shalat dengan dua rakaat, sedangkan masing-masing

kelompok satu rakaat, kemudian mereka menambahkan satu

rakaat beserta ruku dan dua kali sujud.1030

10389. Bundar berkata: Aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id

tentang hadits ini, lalu ia menceritakan kepadaku dari

Syubatr, dari Abdunatrman Ibnu Al Qasim, dari bapaknya,

dari Shalih bin Khawat, dari Satrl bin Abi Hatsmah, dari

Nabi SAW, sama seperti hadits Yahya bin Sa'id, ia berkata

kepadaku, "Aku menulis haditsnya di sampingnya, dan aku

tidak dapat menghafalny4 akan tetapi hadits tersebut sama

seperti hadits Yahya bin Sa'id."ro3r

10390. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillatr
menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad

bin Abu Bakar, dari Shalih bin Khawat, bahwa imam berdiri
lalu mernbagi barisan menjadi dua; barisan pertama

menghadap musuh, sedangkan barisan kedua mengikuti
shalat di belakangrya. Imam shalat satu rakaat dengan

orang-orang yang mengikuti shalat di belakangnya,

kemudian orang-orang yang di belakang imam berdiri lagi,
lalu menambalrkan shalat satu rakaat sendiri-sendiri tanpa

mengikuti imam, kemudian mereka memberi salam dan

pergl, menggantikan barisan pertama yang menghadap

1030' At-Tirmi dzi dalarrrr Al Jum'ah (565) dan Ibnu Majah dalam lqamah Ash-Shatat
(t2se\.

r03t' Ibnu Khnzairnah dabmshahih (U299).
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musuh. Kemudian barisan pertama datang untuk shalat

dengan imam safu rakaat, kemudian imam mengucapkan

salam, namun mereka masih berdiri, menambahkan satu

rakaat sendiri-sendiri tanpa mengikut imam. I 032

10391. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aku mendengar Ubaidillah dari Al Qasim bin

Muhammad, dari Shalih bin Khawat, dari seorang laki-laki

satrabat Nabi SAW, ia berkata, "Shalat khauf dikerjakan

dengan satu shaf barisan pertama berdiri di belakang imam,

sedangkan satu shaf barisan kedua berdiri menghadap

musuh. Satu barisan pertama shalat bersama-sama dengan

imam satu rakaat, lalu imam berdiri, dan satu shaf barisan

pertama yang telatr melakukan satu rakaat berdiri lagi untuk

menambatr bilangan shalatnya satu rakaat, lalu pergi ke

tempat barisan kedua yang menghadap musuh. Lalu datang

barisan kedua mendapatkan imam masih berdiri, mereka

langsung shalat dengan imam satu rakaat, kemudian imam

mengucapkan salam, namun mereka kembali berdiri untuk

menambah satu rakaat lagi, banr setelah itu mereka pergl.

Ubaidillah berkata, "Menurutku, dari apa yang telah kami

sebutkan, aku tidak pernah mendengar shalat khauf yang

lebih bagus dari irr.,lo33

10392. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu

Abbas, mengenai ayat, 'rlif ',tAt|fri &\i 6.LK65
1032' 16nu Janzi dalam Zad At Masir (21185. 186), Ibnu Athiyah dzlam Al Muharrir

Al Wajiz (21105), dan Al Baghawi dzlamMa'alim At-Tanzil (21143,144).
1033' 15oo Athifh dabmAl Muharrir Al Wajiz (21105).
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,A:, f# W "Dan apabila kamu berada di tengah-
tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendiril<an
shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan
dari mereka berdiri (shalat) besertamu," bahwa ayat ini
diturunkan ketika hendak melaksanakan shalat khauf, imam
berdiri dengan sebagian golongan yang telatr terbagi di
antara mereka, dan golongan kedua mengambil senjata, lalu
berdiri menghadap musuh. Imam shalat satu rakaat dengan
golongan pertama, kemudian imam duduk, sedangkan
golongan pertama berdiri lagi untuk mengerjakan shalat
sendiri-sendiri, dan menambahkan bilangan rakaat kedua,
kemudian mereka pergi -imam masih duduk-
menggantikan golongan kedua yang menghadap musuh, lalu
datang golongan kedua dan shalat bersama imam, yang akan
melakukan rakaat kedua, kemudian imam mengucapkan
salam, nztmun orang-orang yang ikut shalat dengan imam
berdiri kembali untuk menambatr satu rakaat lagi, yang
masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri.

Begitulah Rasulullah sAw shalat saat berada di daerah
Nakhlah.lo34

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr, ..Apabila

golongan pertama yang shalat bersama Nabi telatr menyelesaikan
rakaatnya yang pertama, maka pindatrlatr dari belakangmu untuk
menggantikan kelompok kedua yang sedang menghadap ke arah
musuh."

'o'a Ath-Thabrani dalam Al Kabir (l2t25z),Ibnu Athiyah daram At Muharrir Al
lllajiz (21105), d"n Al Qtuthubi dp/.amAl Jami'li Ahkam Al eur'an (s1366).
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Mereka berkata, "Kelompok pertama ini tidak memberi salam

setelah menyelesaikan qhalatnya satu rakaat, namun langsung pergi

menggantikan tempat kelompok kedua, dan di tempat kelompok yang

kedua ini kelompok pertama meneruskan sisa shalatnya."

Mereka berkata, "Lalu kelompok kedua yang menghadap ke

arah musuh datang untuk shalat bersamamu, sedangkan Nabi

melanjutkan rakaafirya yang tersisa, bersama kelompok kedua."

Mereka berkata "Itulah makna firman Allah vans diperkuat

penyebutanny^, lrliYji t;$Jr$ lj6- i JtSt-69 e\i
W,U;V ;$L'Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang

belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu,

dan hendaklah merela bersiap-siaga dan menyandang senjata'."

Orang yang mengatakan pendapat ini berselisih pendapat

dalam menjelaskan qadha shalat yang tersisa terhadap semua

golongan, setelah Nabi me,nyelesaikan shalat dan salamnya,

berdasarkan pendapat yang mengatakan pendapat ini dan

menakwilkannya.

Sebagian berpendapat batrwa golongan kedua yang shalat,

melaksanakan rakaatrya yang kedua bersama Nabi SAW, apabila

Nabi SAW salam, lalu golongan yang kedua bangkit untuk memenuhi

bilangan rakaatnya yang tertinggal dari shalatnya bersama Nabi,

menambahkan berdiri saat Nabi telatr menyelesaikan shalatrya, dan

golongan yang shalat bersama Nabi pada rakaat pertama yang sedang

menghadap ke arah musuh, belum menyempurnakan shalatnya, maka

apabila golongan kedua telah menyelesaikan rakaatnya yang tersisa di

tempat golongan yang sedang menghadap ke arah musuh, lalu
golongan yang pertama yang shalat bersama Nabi SAW datang,

setelah selesai rakaat pertama menuju tempat golongan yang

sebelumnya shalat di belakang Rasulullah SAW, lalu menyelesaikan

shalatrya di tempat itu.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10393. Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin
Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaif
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Llbaidah bin
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah
berkata, "Kami pernatr melaksanakan shalat khauf bersama

Nabi SAW, lalu sebagian kelompok dari kami berdiri di
belakang beliau, dan sebagian kelompok lainnya menghadap

ke arah musuh, lalu Nabi melaksanakan shalat dengan orang-

orang yang berada di belakangrya, kemudian orang-orang
yang berada di belakang Nabi mundur ke belakang untuk
menggantikan kelompok yang sedang menghadap ke arah

musuh. Kemudian datang kelompok lain yang berhadapan

dengan musuh untuk berdiri di belakang Nabi, menggantikan

kelompok pertam4 lalu Rasulullah SAW shalat dengan

mereka satu rakaat, kemudian Rasulullah salam, kemudian
mereka berdiri lagi untuk meneruskan shalat satu rakaat

sendiri-sendiri, kemudian mereka pergi untuk menggantikan

sahabat mereka yang telah menggantikan tempat mereka

yang pertama. Kelompok pertama yang shalat di belakang

Nabi lalu kembali ke tempat mereka semula untuk
melanjutkan satu rakaat yang tersisa sendiri.lo3s

10394. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khushaif menceritakan kepada kami dari Abi Ubaidah, dari
Abdullah, ia berkata, "Kami pernatr melaksanakan shalat

1035' 16ou Athiyah dalan At Muhanir Al llajiz (21106) dan Ibnu Hajar dalam ld-
Dirayah, Talrtrij Al Hadi* Al Hidayah (11227).
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khauf bersama Nabi SAW," lalu ia menyebutkan riwayat

yang serupa.lo36

10395. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Syuraik mengabarkan kepada kami dari Khushail dari Abi

Llbaidah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, riwayat yang

serupa.t03'

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, golongan

kedua yang telah shalat bersama Nabi sAW pada rakaat kedua, pergi

sebelum mengerjakan sisa shalatnya, lalu berhenti di ternpat mereka

semula, yang telah digantikan kelompok pertama yang shalat bersama

Nabi gada rakaat pertama, melanjutkan rakaatnya yang tersisa, dan

kelomfok pertama yang telatr melaksanakan shalat bersama

Rasulullatr SAW pada rakaat pertama, kembali ke tempatrya semula,

lalu menyelesaikan rakaatnya yang tersisa.

Ada yang berpendapat, "Menyelesaikan rakaat yang tersisa

tanpa membacabacaan."

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya menyelesaikan

rakaat yang tersisa dengan bacaan. Apabila kelompok pertama

mengerjakan shalatnya yang tersisa di tempat kelompok kedua, lalu

mereka memberi salam, maka mereka pergi ke ternpat kelompok

kedua (ke tempat semula) untuk menggantikan kelompok kedua yang

menghadap musutr, sedangkan datang kelompok kedua yang shalat

bersama Rasulullatr pada rakaat kedua untuk melanjutkan rakaatnya

t036' Az-Z.aila'i dalam Nasi b Ar-Riwayah (21243\.
1037. Ibnu Athiyah dalam Al Muhanir Al llajiz (21106) dan Al Baghawi dalam

M a' alim At- Tanzil (21 13 4).
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yang kedua di tempatnya dengan bacaan, apabila telatr selesai dan

mengucapkan salam, mereka pergi ke tampat yang pertama.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10396. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Hammad, dari Ibratrim, mengenai shalat

khauf, ia berkata, "Shaf atau barisan shalat dibagi menjadi
dua bagian, bagian shaf pertama shalat di belakang Nabi, dan

shaf kedua menghadap musuh, tidak ikut mengerjakan

shalat, lalu Nabi shalat dengan shaf pertama yang berada di
belakangnya. Setelatr menyelesaikan satu rakaat, mereka
pergi ke tempat shaf yang kedua, dan datang shaf yang kedua
yang sedang menghadap aratr musuh, lalu Nabi shalat satu

rakaat dengan barisan kedua, kemudian Nabi memberi
salam. Imam shalat dua rukaat, sedangkan tiaptiap
(kelompok) shaf, shalat satu rakaat. Kemudian shaf yang ikut
memberi salam bersama Nabi, pergi ke tempat shaf yang

sedang menghadap musuh, lalu berdiri di tempat mereka (di
tempat shaf yang sedang menghadap musuh), lalu datang
shaf yang menghadap ke arah musuh (untuk kembali ke
tempafirya semula) dan shalat satu rakaat."

Sufyan berkata, 'Tadilatr setiap orang shalat dua rakaat-dua
rakaat."lo38

10397. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Matran
menceritakan kepada kami, Ali menceritakan kepadaku, ia
berkata: Zaid, merceritakan kepada kami, semuanya dari

r03t' Ibnu Al Mubarak dalamAl Jihad (lll78).
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Suffan, ia berkata: Ibrahim berkata mengenai shalat khauf,

lalu ia menyebutkan riwayat yaog serupa.l03e

10398. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Umar bin Khaththab,

riwayat yang sama.l@o

Ada yang berpendapat batrwa tiap-tiap golongan

menyelesaikan shalat di tempatnya masing-masing tanpa

menghilangkan sebagian rakaat shalatnya.

Riwayat-riw ayat yatgsesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10399. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyatr menceritakan kepada kami dari Yunus bin Ubaid,

dari Al Hasan, batrwa Abu Musa Al Asy'ari melaksanakan

shalat khauf bersama-sama sahabatnya di daeratr Ashbahan

ketika terjadi pe,perangan di san4 ia berkata, "Sebagian

shalat satu rakaat, sedangkan sebagian lagi berjaga'jaga.

Lalu orang-orang yang telah melaksanakan shalat satu rakaat

mundur, dan sebagian lain yang sedang berjaga-jaga datang

untuk melaksanakan shalat. Nabi shalat satu rakaat dengan

mereka yang berjaga-jaga, kemudian Nabi salam, lalu semua

kelompok berdiri untuk menambahkan bilangan shalat,

sebanyak satu rakaat."lo4l

10400. Imran bin Musa Al Qazzaz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata:

t03e' Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21106).
tw'Ibid.

'*' Ibnu Hazrn dalam Al Muhalla (5/35).
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Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abi

Musa, riwayat yang serupa.le2

10401. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bapaklru menceritakan kepada kami dari Qatadatr,

dari Abi Al Aliyatr dan Yunus bin Jubair, keduanya berkata:

Abu Musa dan para sahabatnya shalat di sebuah rumah di

daerah Ashbatran, padatral saat itu tidak ada ketakutan pada

mereka, hanya saja Abu Musa hendak mengajarkan shalat

khaufkepada mereka. Mereka dibagi menjadi dua kelompok,

kelompok pertama ditempatkan pada barisan pertama yang

berada di belakangnya, sedangkan kelompok kedua

ditempatkan pada barisan yang menghadap ke arah musuh.

Ia shalat satu rakaat dengan kelompok pertama yang menjadi

makmumnya, lalu kelompok pertama pergl ke tempat

kelompok kedua untuk menggantikan posisi mereka

menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok kedua

datang untuk shalat di belakang imam (Abu Musa) satu

rakaat. Kemudian imam mengucapkan salam, namun setiap

kelompok melaksanakan shalat satu rakaat lagi, barulah

masing-masing mengucapkan salam. Jadi, imam

melaksanakan shalatnya dua rakaat,loa3 sedangkan masing-

masing jamaahnya hanya satu rakaat.l@

10402. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, daxi

Abi Al Aliyah, dari Abu Musa, riwayat yang sama.lss

t*2'Ibid.
r*3' Demikianlah yang tertera dalam manuskrip yang ada pada kami.

'*' Apu yang terdapat antara tanda '[]' tidak kami temrlon dalam manuskrip yang

ada pada kami, dan kami nrndapatkannya dari naskah manuskrip yang lain.
1045' Ibnu Hajar dalam Talkhish Al Jubair.
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10403. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari

Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata mengenai shalat khauf,

"sebagian mengerjakan shalat satu rakaat, sedangkan

sebagian beqaga-iaga. Kemudian sebagian yang telah

melaksanakan shalat satu rakaat pergi menggantikan posisi

yang berjaga-jaga, lalu mereka yarrg berjaga-jaga datang

untuk melaksanakan shalat berjamaatr satu rakaat. Imam lalu

mengucapkan salam, dan masing-masing kelompok berdiri

untuk menambahkan shalat satu rakaat 1agi.l0a6

lO4O4. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul

A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: tlbaidillah

menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar,

riwayat yang serupa.lu7

10405. Imran bin Bakar Al Kala'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yatrya bin Shalih menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu

IJmar, dari Rasulullatr SAW, bahwa Rasulullah telah

mengerjakan shalat khauf,lalu ia mnyebutkan riwayat yang

serupa.loo8

10406. Sa'id bin Yatrya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-brhn
mengabarkan kepadaku dari Salim, dari lbnu Umar, ia

rffi ' Ath-Thabrani dzlan Al Kabir (121280).
ro{7' rihrt Atsar yang terdahuhu Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrir Al Wajiz (21106)

dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21143,144).
,*8. Ibid.
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mengatakan bahwa ia shalat bersama-sama Nabi SAW,

kemudian Ibnu Umar menyebutkan riwayat yang serupa.'04'

10407. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dart Az-

Z\hri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, riwayat

yang serupa.'o'o

10408. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Nafi, dari Nafi,

dari Ibnu lJmar, ia berkata: Nabi SAW bersabda mengenai

shalat khauf,

L'f:j ,i4rri:t^; o'jrl{ a6t u anvi )\t'r'i
ir,,,, oz. c t,c, c to !'.-,;
-lill ,ts taa ga2 *ts.w

"Imam serta sebagian kelompok orang berdiri, bersujud

dengan satu kali sujud, sedangkan kelompok yang lain

berada di antara merekn dengan musuh."

Ibnu Umar kernudian menyebutkan riwayat yang serupa.'os'

10409. Muhammad bin Harun Al Harbi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Al Mughirah Al Himshi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada

kami dari Ayyub bin Musa, dari Nafi, dari Ibnu lJmar,

batrwa Nabi SAW melaksanakan shalat khauf satu rakaat

dengan salatr satu kelompok. Kernudian ia menyebutkan

riwayat yang sertrpa.' 05'

tocr' 6fu1rad dalamMusnad (21147) dan Ibnu Al Mubarak d^lanAl Jihad (lll7Q.
t050' Muolim ddam Shalat Al Musafinn (839) dan At-Tirmidzi dalam Al Jum'ah

(6s4).
rosr' 16ou Hibban dalam Shahih (7t143\,Ibnu Majah dilzm Iqamah Ash-Shalah

(1258), dan Ath-Thabrani dalamAl Kabir (121376).
tos2' 6tu1ad dalamMusnad (21147) dan Ath-Thabrani dzlamAl Awsath (71296).
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10410. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,

iiAl'A *t ,g.LK$$ "Dan apabita kamu berada

di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak

mendirikan shalat bersama-sama merelm, " sampai ayat,

6fr, $.4i "Lalu bersembahyanglah mereka denganmu,"

lalu sebagian kelompok dari mereka mengambil senjata dan

menghadap aratr musuh, sedangkan kelompok yang lain

shalat satu rakaat bersama imam. Lalu mereka mengambil

senjata dan menghadap ke arah musuh, sedangkan kelompok

yang menghadapi musuh kembali untuk shalat bersama

imam satu rakaat. Jadi, imam shalat dua rakaat, sedangkan

masing-masing kelompok satu rakaat, kemudian

melaksanakan satu rakaat lagi (sendiri-sendiri). Inilah cara

shalat yang sempurna. lo53

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan mengenai

shalat khauf, dan musuh pada waktu itu berada di hadapan kiblat,

yaitu di antara kaum muslim dengan kiblat. Shalat yang Nabi lakukan

pada waktu itu adalah shalat khauf, karena musuh berada di antara

imam dengan kiblat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10411. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Bakir menceritakan kepadaku dari Nadhr Abu Umar, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullalt SAW

keluar untuk mengikuti peperangan, lalu bertemu kaum

r0s3' Al Baghawi dalanMa'alim At-Tanzit (11473).
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musyrik di Usafan. Ketika Rasulllah SAW hendak

melaksanakan shalat Zhuhur, kaum musyrik melihat Nabi

sedang ruku dan sujud bersama para sahabatnya, maka

sebagian kaum musyrik berkata kepada sebagian lainnya, 'Ini

merupakan kesempatan bagimu bila kamu ingin memerangl

mereka, karena mereka tidak mengetahui hingga kamu

menyerang mereka'. Salatr seorang di antara mereka lalu

berkata, 'Mereka mempunyai shalat yang lain, yang paling

disukai daripada keluarga dan harta mereka. Oleh karena itu,

bersiap-siaplatr sampai waktu itu tiba, lalu seranglatr mereka'.

Allah lalu menurunkan ayat ini kepada Nabi-Nya, LK $5
',tAti fri 6U, fo!.'Dan apabila knmu berada di tengah-

tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan

shalat bersama-sama mereka...'.

Allah memberitatrukan kepada Nabi-Nya rencana kaum

musyrik terhadapnya, maka ketika Rasulullah SAW hendak

melaksanakan shalat Ashar, sedangkan musuh telah berada

tepat di arah kiblat, Rasulullah SAW membagi barisan shalat

kaum muslim yang shalat di belakangnya menjadi dua

kelompok, lalu Rasulullatr dan para jamaatr bertakbir,

kernudian beliau ruku, dan jamaatrnya ikut ruku.

Pada saat sujud, hanya shaf pertama yang berada tepat di

belakangnya yang ikut bersujud, sedangkan shaf yang lain

tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Ketika Rasulullatt

SAW menyelesaikan sujudnya, beliau berdiri, dan kelompok

kedua yang berdiri menghadap ke aratr musuh bersujud,

kemudian mereka berdiri, lalu shaf pertama yang telah shalat

dengan Nabi mundur ke belakang untuk menggantikan posisi

shaf kedua, lalu shaf kedua datang untuk berimam kepada

Rasulullatr SAW.
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Ketika Rasulullah SAW ruku, mereka semua ruku, kemudian

mengangkat kepala, semuanya ikut mengangkat kepala,

kemudian beliau sujud dan jamaahnya pun ikut sujud, dan

shaf yang menghadap ke arah musuh tetap berdiri. Ketika

Rasulullah SAW telah menyelesaikan sujudnya, shaf

pertama yang shalat di belakangrya, duduk, sehingga shaf

kedua sujud, kemudian mereka pun duduk, lalu Rasulullah

SAW ber-tasyahhud bersama mereka semua. Ketika

Rasulullah SAW salam, para jamaahnya pun ikut salam.

Manakala kaum musyrik melihat sebagian mereka ada yang

sujud dan ada yang berdiri sambil menghadap ke arah

musuh, mereka berkata, 'Kaum muslim telatr mengetahui

rencana kita."losa

10412. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Umar bin Dzar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mujatrid menceritakan kepadaku, ia berkata: Pada saat Nabi

SAW berada di Usafan dan kaum musyrikn berada di

Dhujnan, di sebuah mata air yang mengalir ke Makkah,

ketika Nabi SAW shalat Zhuhur, kaum musyrik melihat Nabi

dan para sahabahrya sedang sujud, maka kaum musyrik

berkata, "Apabila ia melaksanakan shalat yang setelah ini,

kita akan memperdayai mereka." Allah lalu memperingatkan

Nabi dengan hal itu, maka Nabi berdiri 
-pada 

saat shalat-,
kemudian beliau bertakbir dan diikuti orang-orang yang

1054' Al Hakim dalarn Al Mustadrak (3t32), ia mengklaim bahwa ini hadits shahih
sesuai syarat Al Bukfiari, hanya saja ia tidak meriwayatkannya. Disetujui pula

oleh Adz-Dzahabi.
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bersamanya. Mujatrid lalu menyebutkan riwayat yang

serupa.'05'

10413. Imran bin Bakkar menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadillah bin

Amr mengabarkan kepadaku dari Abi Az-Zubair, dari Jabir

bin Abdullatr, ia berkata: Aku pematr bersama- sama Nabi

SAW, lalu kami bertemu dengan kaum musyrik di daeratt

Nakhl, mereka berada tepat di antara kiblat dan kami. Ketika

datang waktu shalat Zhuhur, Rasulullah SAW dan kami

semua melaksanakan shalat tersebut. Ketika kami telatt

selesai melaksanakan shalat, kaum musyrik mencela kami

dan berkata, "seandainya saja kami menyerang mereka pada

saat mereka sedang shalat." Sebagian dari mereka lalu

berkata, "Mereka mempunyai satu shalat yang lain,

sebaiknya kita menunggu waktu itu, karena shalat tersebut

adalah shalat yang paling mereka cintai daripada anak-anak

mereka sendiri. Apabila mereka sedang melaksanakan shalat

tersebut maka kita serang mereka."

Jabir bin Abdullatr berkata: Jibril datang kepada Rasulullah

SAW untuk memberitahukan cara melaksanakan shalat.

Ketika waktu Ashar telatr tiba, Nabi SAW berdiri tepat

berhadapan dengan tempat musuh berad4 lalu kami semua

berdiri di belakang Nabi, namun shaf kami dibagi menjadi

dua barisan. Nabi SAW bertakbir dan kami semua

mengikutinya. Mujatrid lalu menyebutkan riwayat yang

serupa.totu

to55' afunad dalan Musnad (4t60),Ibnu Hibban dalam Shahih (71127),Ibnu Abi
Hatim dalam tafsn (3/1052), dan Al Baghawi daltrnMa'alim At-Tanzil (21146).

to56' An-Nasa'i dalamls-Srzan Al Kubra (1936).

--@l



SurchAn-Nisaa'

lo4l4. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hammad bin Mas'adatr menceritakan kepada kami dari

Hisyam bin Abi Abdullah, dari Abu Az-Zubait, dari Jabir,

dari Rasulullah SAW, riwayat yang serupa.l0s7

10415. Mu'ammil bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari

Hisyam, dari Abi lg-Zubafu, dari Jabir, ia berkata: Kami

pernatr bersama-sama Rasulullah sAw, lalu ia menyebutkan

riwayat yang serupa. 
lo58

10416. Amr bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Aziz bin Abdushshamad menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Abu Ayyasy

Az-Zarqa, ia berkata: Kami pematr bersama-sama Rasulullah

SAW di daerah Usafan, lalu kami melaksanakan shalat

Zhuhur, dan di sana telah berada kaum musyrik. Khalid bin

Walid berada di antara mereka, mereka berkata, "Kami akan

menyerang mereka! Kami akan memanfaatkan kelalaian

mereka." Allah lalu menurunkan ayat yang memerintahkan

untuk melakanakan shalat khauf yang berada di antara

Zhuhur dengan Ashar, lalu Nabi mengerjakan shalat

Ashar,lose yakni dengan membuat malcmunnya menjadi dua

kelompok. Kelompok pertama shalat di belakang Nabi SAW,

sedangkan kelompok kedua berada di belakang kelompok

pertama berdiri menjaga mereka, kemudian semuanya

bertakbir, lalu ruku. Kemudian Rasulullatr SAW sujud

r0s7' Ibnu Athiyah dalam Al Muhanir Al Wajiz (21104,

N as hb Ar- Riway ah (2 I 247 ).
1058' Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (21104,

Nas hb Ar- Riway ah (2 I 247).
lo5e'Begitulah yang tertera pada semua manuskrip,

menambahkan redaksinYa: 6f .

105) dan lv-Zaila'i dalam

105) dan Az-Zaila'i dalam

kemudian Ahmad Syakir

l-
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dengan kelompok pertama yang berada tepat di belakangnya.

Kemudian Nabi berdiri, dan kelompok kedua yang menjaga

mereka juga ikut berdiri, kemudian sujud. Rasulullah SAW
lalu berdiri, lalu ruku, dan semuanya ikut ruku, kemudian
kelompok pertama sujud, setelah itu mundur ke tempat

kelompok kedua untuk menggantikan posisi kelompok
kedua, lalu kelompok kedua maju ke depan untuk
menggantikan posisi kelompok pertama, kemudian
kelompok kedua itu pun sujud. Setelatr itu Nabi
mengucapkan salam. Tiaptiap kelompok mengedakan shalat

dua rakaat bersama imam.

(Shalat khuff) yang seperti itu dilakukan untuk yang kedua
kalinya pada saat berada di daearah bani Sulaim.1060

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang

mengatakan pendapat ini, dan meriwayatkan riwayat diatas, "Jika
kamu wahai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka

-maksudnya 
bersama para satrabatmu dalam keadaan ketakutan-

hendaklah kamu shalat dan sebagian dari mereka melakukan shalat

bersamamu, yakni orang-orang yang ikut mengerjakan shalat

bersama."

1t34,7($ "Ke*udian apabila mereka (yang shalat besertamu)
sujud (telah tnenyempurnakan serakaat), " maksudnya apabila
kelompok yang ikut shalat bersamamu sujud denganmu dan

mengangkat kepala dari sujudnya.

;L,$i o.1jK13 *Maka hendaklah merelca pindah dari
belalrangnu (unuk menghadapi musuh)," maksudnya hendaklah yang

'*' Ad-Daraquthni dalam As-Sunan (2t5g) d^n lbnu Jauzi dalan fud Al Masir
(2n81).
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ada di belakangmu menjagamu dan menjaga yang lain yang sedang

mengerjakan shalat.

Apabila kelompok pertama menyelesaikan sujudnya

b".."rn.*u, iJA- i':;3 ''^l;;1" .?Uii "Hendaklah datang

golongan yang kedua yang belum bersembahyang," yak,ni kelompok

yang menjagamu dan menjaga mereka yang shalat bersama

denganmu, akan tetapi belum melaksanakan sujud.

Jadi, makn a ayat iJ4 i "Yong belum bersembahyang,"

menurut madzhab mereka adalatr belum bersujud bersamamu VJI$
63 "Lalu bersembahyanglah mereka denganmu," adalah,

"Hendaklah mereka bersujud, ikut sujud denganmu. Apabila mereka

(kelompok kedua) sujud, hendaklah kelompok pertama yang ikut

sujud bersamamu pada rakaat pertama menjagamu dan menjaga

mereka yang ikut sujud denganmu pada rakaat kedua." ltlilJs
;f,$; l3L "Dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan

menyandang senjata, " yakni berjaga-jaga.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah

pendapat yang telah kami sebutkan kebenarannya, yaitu yang

mengatakan, "Apabila golongan yang telah berdiri untuk shalat

bersamamu telatr menyelesaikan sujudnya pada rakaat pertama,

#$i u 1i,'Fa5 'Maka hendaHah mereka pindah dari

belalrnngmu (untuk menghadapi musuh)', yakni dari belakangmu, dan

belakang orang yang masuk shalat bersamamu, yaitu orang yang

belum melaksanakan rakaat pertama untuk shalat bersamamu, karena

mereka sedang menghadap ke arah musuh.

Setelatr kelompok yang beradq tepat 9i belakangmu

meiryelesaikan sisa shalafirya, :;A t^qlL gYSi 'HendaWah

datang golongan yang kedua', yaitlu golongan yang belum shalat,
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karena menghadap ke aratr musuh. Mereka yang tidak ikut shalat

bersamamu pada rakaat pertama 68,$A5 'Lalu bersembahyanglah

merelra denganmu'. Maksudnya, mereka hendaknya shalat mengikuti
rakaatmu yang tersisa. e"r'4t; ;tL ITLVS ,Dan hendaHah

mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata', untuk memerangi

musuh mereka, setelatr mereka menyelesaikan shalat mereka."

Itu merupakan hadits yang sama yang diriwayatkan dari
Rasulullah SAW, batrwa Nabi melaksanakan shalat yang seperti itu
saat terjadi perang Dzaturriqa'. Juga seperti hadits yang diriwayatkan
oleh Sahl bin Abi Hatsmatr.

Kami telah mengatakan penakwilan yang demikian itu, karena

+ll9-t:l*yg\y:tkannya dalam penyebutan firman-Nya, LK $5
-o}If,! 

,'*J .-3ti fu!-"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah
mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-
sama mereka."

Kami telah menjelaskan bahwa pelaksanaannya dilakukan
secara sempurna beserta ruku dan sujudnya. Kami juga telatr

T:!yry^ ygy: ayat, it fr St lrAi'u W 6 Lg KIL ;.{i
li} ly_Jt 

'(;b- 
"Maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar

sembahyang(mu), jika kamu talafi diserang orang-orang kafir," hanya
untuk mengurangi ruku dan sujudnya pada kondisi takut. Apabila
benar penakwilan tersebut, maka tidak ada alasan lagt untuk
menakwilkan ayat itu dengan mengatakan bahwa kelompok pertama
'Jika mereka sujud bersama imam", karena mereka telah
menyelesaikan shalatnya, bagr ayat, iL$33 o.ij'Sai \k, ('$
"Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah

menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari
belalrangmu (untuk menghadapi musuh)," guna memungkinkan
makna itu terhadap hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, karena
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tidak ada bukti pada ayat tersebut bahwa qashar yang telah disebutkan

pada ayat sebelumnya adalah meng-qashar bilangan jumlah

rakaatnya, sebab tidak ada petunjuk yang mengarah kepada hal

tersebut.

Jadi, pendapat yang mengatakan batrwa maksudnya adalah

maju dan mundur dalam shalat, seperti yang dilakukan Nabi saat

berada di Usafan, ini adalatr pendapat yang sangSt jauh (9-i
kebenaran riway.at), karena Allah SWT berfinnan, "'rJ.,.{i" +6i(E $-6 iJ3- i :sS "Hendaklah datans golongan vang
kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka

denganmu. " bahwa masing-masing golongan tersebut telah

melakukan shalat bersama Nabi pada rakaat pertama, sehingga

mustahil dikatakan bahwa orang-orang yang telah shalat bersama Nabi

SAW dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak melaksanakan shalat

bersamabeliau SAW.

Jika ada yang menyangka bahwa maksud uyut iii- i "Yong

belum bersembahyang," adalah mereka yang tidak ikut bersujud,

karena tidak ada kejelasan pemahaman dari makna shalat, dan selama

tidak ada yang melarang dari yang demikian, maka kita wajib

menerimanya. Dan selama tidak ada ayat atau perintah dari Allah

yang menyebutkan bahwa golongan pertama yang menunda untuk

menyelesaikan rakaat shalatnya yang tersisa menunggu hingga imam

menyelesaikan sisa shalabrya, dan tidaklah atas kaum muslimin yang

sedang menghadap ke aratr musuh sibuk dengan melaksnakan yang

demikian itu karena terpaksa, tidak ada perintah terhadap golongan

tersebut untuk menunda shalatnya sampai imam menyempurnakan

rakaat shalatnya.

Jika memang perintahnya tidak demikian, maka menurut kami,

orang yang melaksanakan shalat dengan imam, lalu berdiri

melaksanakan shalatnya pada sebagian cara yang telah kami sebutkan
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dari Rasulullatr SAW, bahwa ia telah melaksakan shalat tersebut,

maka shalatnya sudah cukup untuk menjadikan kebenaran berita dari
Rasulullah SAW tentang semua itu, karena itu merupakan perintah
yang telah diajarkan oleh Rasulullatr SAW kepada umatnya, kemudian
membolehkan mereka untuk mengerjakannya, dengan kondisi
bagaimanapun yang mereka kehendaki.

Abu Ja'far berkata: Ayat, e 3fii i, 1;rr{ Aif d
K*t; {r;fi "orang-orang lwfir ingin supaya kamu lengah
terhadap senjatamu dan harta bendamu," maksudnya adalah, "Orang-
orang yang kafir terhadap Allah berangan-angan kamu lengatr dari
senjata dan harta bendamu."

Ia berkata, "Kalaulah kamu sibuk dengan shalatmu dan lengatr

terhadap senjata yang kamu pergunakan dalam berperang, dan dari
harta bendamu yang mengantarkanmu dalam perjalanan, hingga kamu
melupakan hana benda tersebut."

iLt'\li & 'oJ* "Lalu mereka menyerbu kamu dengan
sekaligus, " maksudnya adalatr menyerangmu saat kamu sedang sibuk
dengan shalafinu, lupa dengan senjata dan harta bendamu sekaligus.
Mereka membuat serangan untuk memerangimu dan membinasakan
bala tentaramu.

Firman Allah Yang Maha Agung, "setelah tiba waktu shalat
setelah ini, janganlan kamu lalatkan shalat yang membuat kannu sibuk
dan lupa bahwa kamu sedang berhadapan dengan musuh, sehingga
musuh dapat menguasai diri, senjata, dan harta bendamu, melainlcan

lalrsanalranlah shalat seperti yang telah dijelaskan kepadamu dan
bersiap-siagalah terhadap musuh sambil menyandang senj atamu. "
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Takwit firman Allah: ;; ij Ki( I %iL 1?1i
'u-;(J)-\rt4":{.,+ir!*r-:$Z-$f#J2PY'i<f #
q ($; (Dan' tidak ada dosa atasmu meletakkan seniata-

senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena huian

atau karena kamu memang sakit; dan siap'siagalah kamu.

Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan

bagi orang-orang kaJir itu)

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, iLiG e\i+ *12 "Don

tidak ada dosa atasmu," adalilr tidak ada halangan atau dosa atas

kamu.

,-W 6 i'J :&, fg oL "Jika kamu mendapat sesuatu

kesusahan karena huian,;' maksudnya, "Jika kamu mendapatkanlo6l

kesusahan karena hujan, padatral kamu tengah berada dalam posisi

menyerang musuh."

{P;: & 6 "Atau karena kamu memang sakit,"

maksudnya, "Atau kamu sedang mengalami luka dan sakit."

'#4 f#, S "M"lrrokkan senjata-seniatamu," jika

kamu lemah dan tidak kuat untuk membawa senjata, akan tetapi jika

kamu meletakkan senjata disebabkan hujan atau sakit, maka bersiap-

siagalatr terhadap serangan musuhmu.

Ia berkata, "Beqaga'jaga terhadap mereka yang akan

menyerang kamu, padatral kamu sedang lalai dan terlena."

q (1:i"';4rK,.l- 'G 4i ity- "sesungguhnya Allah telah

menyed.ialan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu."

Maksudnya adalah, "Disediakan untuk mereka adzab yang hina, yang

l6r.Begitulah yang tertera pada semua manuslcip, kemudian Ahmad Syakir

menambahkan lafazh rsil.
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kekal di dalamnya. Tidak akan pernatr dapat keluar dari neraka, dan

itulah siksa neraka Jahanam."

Ada yang berpendapat batrwa ayat, @r.1 &$"nrou karena

lramu mernang sakit," diturunkan kepada Abdunahman bin Auf yang

sedang terluka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10417. Al Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Juraij berkata: Ya'la bin Muslim mengabarkan kepadaku

dari Sa'id pigJubair, a-tPpy Abbas, mengenai ayat, i(;\
t$i ;&5 # d,i'Jfi"n*o trnmu mendapat sesuatu

lresusahan karena hujan atau karena kamu memang salcit,"

batrwa maksudnya adalah Abdurralman bin Auf yang

sedang terluka.l62

OOO

1062' 16ru Abi Hatim dalam tafsir (4/1055) dan Al Qurthubi dalamAt Jami' li Ahlram
Al Qur'an(51373).
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"H #-'9, (,;,5 ( i-;fii 1 ki'6 i !:li )!;ii, t ;Y

<A45i'J;6(',lt$i'tyZ9il#fiilati$
6:'1 ${

uMaka apabila karrut telah menyelesail<mt shalat(rrru),

ingatlah Allah di wakuberdiri, di waku duduk dnrl di

w akar b ub ming. Kemudi an ap abtla kamu telah mer as a

dtnarl, mal<n diril<anlah shal at iat ( s eb agaimarla bias a),

Sesznggut*ya shalat iAt adalah fardhu yarlg ditentukart
w akamy a atas or ang. or ang y dng benrnan."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 103)

Takwil firman At[ah: li]',ifr 1b|:6 ii$i 'r3;i5 tty

',lat\ t $,'pvf: tib "Ai+'t|r(#i Maia apabita kam u

telah menyelisaikan shalat[muJ, ingatlah Allah di waktu berdiri, di

waktu dudak dan di wahu berbaring. Kemudian apabila kamu telah

merasa aman, maka dirikanlah shalat itu [sebagaimana biasaJ)

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, "Hai orang-orang

beriman, apabila kamu telatr menyelesaikan shalatmu dengan cara

shalat yang telah kami jelaskan, dan kamu tengah berada dalam posisi

berhadapan dengan musuh, maka ingatlah Allah pada semua

kondisimu, baik ketika berdiri, duduk, maupun berbaring di atas

pembaringan. Selalu mengagungkan Dzat-Nya dan berdoa untuk

dirimu agar diberikan kemenangan atas musuhmu. Mudah-mudahan

Allah memberikan kemenangan dan menolongmu dari mereta. Hal

seperti itu sama u*ini "r"t ," 
\;#ii '-.at 4-$yYfi( 6-5\ q;6-

@ a;"$'# 69 X t;p'$ *nir-orans-orans 
vans
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beriman. Apabila kamu memerangi pasuktn (musuh), maka berteguh-

hatilah lramu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyalorya agar
kamu benrntung. " (Qs. Al Anfaal [8]: a5)

Juga sesuai dengan yang ada dalam riwayat berikut ini:

10418. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu
Abbas, mengenai ayat, ((i.611iLi6 "Ingatlah Allah di
wahu berdiri, " ia berkata, "Allatr tidak mewajibkan sesuatu

kepada hamba-Nya kecuali Dia menjadikan batasan tertentu,

kemudian memberikan maaf kepada hamba-Nya pada

kondisi yang memang harus dimaafkan (adanya udzur),
kecuali dzikir, sesungguhnya Allah tidak memberikan
batasan tertentu padanya dan tidak memaafkan seseorang

yang meninggalkan kewajiban tersebut, kecuali telah hilang
akalnya."

Ibnu Abbas berkata, "Ingatlah Allah dalam semua kondisi,
baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring, baik saat siang

maupun malam, baik di darat maupun di laut, baik saat

dalam perjalanan maupun saat di rumah, baik saat kaya
maupun miskin, baik saat sakit maupun sehat, baik secara

tersembunyi maupun terang-terangan."l063

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalaur menakwilkan ayat,
i$ati L*, 'Fi,g t'5$ "K"*udian apabita tamu tetah
merasa aman, malca dirikanlah shalat itu (sebagaimana

biasa)."

1063' 16o, Jauzi dalam fud Al Masir @187) dan Al Mawardi dalamAn-Nutrat wa Al
Ilytn (11526).
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Sebagian berpendapat bahwa maksud ayat, 'F16 69
"Kemudian apabila kamu telah merasa aman," adalah,

"Apabila kamu telah berada di tempat tanah kelahiranmu

dan negerimu."

ttkt-,*7-ty ,Maka diriknnlah, " maksudnya adalah,

"sempurnakanlah i5A1 'shalat itu (sebagaimana biasa)l yakni

shalat yang diizinkan untuk di-qashar dalam kondisi takut, pada kamu

bepergian serta jauh dari ternpat tinggalmu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10419. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kami dari Sufyan, dari seorang laki-laki, dari

Mujahid, mengenai ayat, 'fiL1fr li$ "Ke*udian apabila

ftamu telah merasa aman," bahwa maksudnya adalatr keluar

dari tempat bepergian menuju tempat yang ditinggali atau

didiami.lo6a

lO42O. [Al Hasan bin Ya]rya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, l:tp
'Fi6 "Kemudian apabila lamu telah merasa aman,"

bahwa maksudnya adalah, "Apabila kamu telah aman di

tempamu maka sempumakanlah shalatmu]."I065

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, "Apabila

. kamu telah tenang 
-hilang 

ketakutan terhadap musuhmu, dan datang

,ffi. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1056) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11526'1.

t*t. Ap" yang terdapat antara tanda ,[]' tidak kami temukan dalam manuslaip yang

ada pada kami, dan kami mendapatkannya dari manuskrip yang lain.
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rasa aman bagimu-1066 maka dirikanlah shalat. Artinya,
sempumakanlah dengan segala hukum-hukumnya, baik ruku maupun

sujudnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10421. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat,'fr\1fr (5$ "Kemudian apabila kamu telah

merasa aman, " ia berkata, "(Maksudnya adalah), 'Apabila
kamu telah tenang setelah mengalami ketakutan;:tto67

10422. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata
mengenai ayat, iSAi l6)i 'Fi,S lt'| "Kemudian

apabila knmu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu
(sebagaimana biasa)," ia berkata, "(Maksudnya adalah),

'Apabila kamu telah tenang maka kerjakanlah shalat seperti

biasa, shalat yang tidak dike{akan dengan cara berkendara,

berjalan, atau duduk:.rr1 068

10423. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa,

dari Ibnu $-pi-{ajltr. dari Muja}rid, mengenai ayat, li'6
', i$li lr:-fi 'FW " K e mu d i an ap a b i I a kamu t e I a h m er a s a

aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa),"
batrwa maksudnya adalah sempurnakanlah shalat. 

l06e

rffi'Abdurrazzaq dalam tafsir (l/476) dan Al Qurthubi dalanAl Jami'li Ahkam Al
Qur'an (51374).

1067 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1056) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11526).

r6t As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (21215), dan ia hanya menisbatkannya
kepada Ibnu Jarir.

r6e' Mujahid dalam tafsir (hal. 291) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4AOS7\.
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10424. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, riwayat yang sama.loTo

Abu Jarfar berkata: pendapat yang paling tepat adalatr yang
mengatakan bahwa maksudnya adalah, "Hai orang-orang beriman,
apabila telah hilang ketakutanmu terhadap musuh, dan kamu telah
merasa irman serta tenang, maka laksanakanlah shalat,
sempumakanlatr dengan segala syarat dan rukunnya yang telah
diwajibkan atas kamu, tanpa ada yang dikurangi dari batasan-
batasannya sedikit pun."

Alasan kami mengatakan batrwa pendapat itu yang paling tepat
adalatr karena sesungguhnya Allatr telatr memberitahukan kewajiban
shalat atas hamba-Nya yang beriman dengan dua ayat, yang
menerangkan tentang dua kondisi, yakni:

Pertama: Kondisi sangat ketakutan. Diizinkan bagi mereka
unfuk merg-qashar shalat, sesuai penjelasan, dengan menguranginya
dari ketentuan yang sempurna.

Kedua: Kondisi tidak takut. Diperintalrkan untuk
melaksanakiumya dengan segala hukum dan batasan yang telah
ditetapkan, serta menyempurnakannya -{engan hal-hal yang telah
dijelaskan- bagi mereka secara bergantian untuk shalat di belakang
imam dan saling menjaga dari serangan musuh pada saat tidak berada
dalam kondisi metg-qashar shalat, karena Allah telah berfirman
kepada Nabi-Nya sAw pada keadaan seperti itn, *Apabira 

rramu,

1070. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llos7) dan Al Manardi dalamAn-Nukat wa Al
Uytn (11526).
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wahai Muhammad, berada di tengah+engh merekn, maka dirikanlah

shalat.

Sudah dimaklumi bahwa ayat, iit:51 lrSY 'FlS lt|,-

"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat

itu (sebagaimana biasa)," maksudnya adalah, "Apabila kamu telah

tenang dari keadaan yang membuatmu tidak dapat menge{akan shalat

layaknya orang yang mukim, dan tidak dapat melaksanakannya seperti

biasa, maka laksanakanlah shalat itu, dan pada kondisi sangat

ketakutan." Itu karena Allah telah memerintahkan untuk

melaksanakannya pada kondisi tidak dalam ketakutan dengan ayat,

',tA)\ '&i iAU, G. ,3 tiSj "Dan apabita kamu berada di
tengahlengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan

shalat bersama-sama mereka. "

rakwir firman Allah.: 6:r;ig{<4";5i ip 6?';jAi$y-
(Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya

atas orang-orang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam

menakwilkan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah,

"Sesungguhnya shalat adalatr kewajiban yang telah ditentukan

waktunya atas orang-orang mukmin."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10425. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Marzuq,

dari.Athi-yah_Al Aufi, mengenai ayat, '$ 6,? 'rt$i iy
6:r;i gr{ <4"'J5i "sesunssuhnya shalat itu adalah

-
#J
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fardhu yang ditentukan wahunya atas orang-orang yang

b erim an, " ia berkata, "(Maksudnya adal ah) ditentukan. " I 07 I

10426. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai ayat,6j;(i{<r-9|15\'& 6? 
"!3i 

iy
"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan

wahunya atas orang-orang yang beriman," ia berkata,

"Artinya yaitu b\:*. Sedangkan 'oiy,Jr, artinya
j\i7it"'t072

10427. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkata, "Makna lafazh glV ,i.g adalatr waktu yang telah

ditenfukan."lo73

10428. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid,

mengenai ayat,6jr; (g{ "Fardhu yang ditentulcan," ia
berkata, "Waldu yang telah ditenfirkan."lo4

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah,

"Sesungguhnya shalat adalah ketetapan yang telatr diwajibkan atas

orang-orang beriman."

I07r' 16o, Abi Hatim dalam tafsir (4tl}57),Ibnu Jauzi dalamZld Al Masir (?188),
dan Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tarrzil (U148).

ton'Ibid.
ro?R' 16ou Abi Hatim dalam tafsir (4ll}57),Ibnu Jauzi dulamZr,d Al Masir (2/188),

dan Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21148).
ro7t'Sufoan Ats-Tsauri dalam afsir (hal. 97) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

(4n0s7).
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10429. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Abi Raja', dari Al Hasan,

mengenai ayat,6jr;(j{<4r'J5i &;6( i{,$i iy
"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan

wahunya atas orang-orang yang beriman," ia berkata,

"(Maksudnya adalah) ketetapan yang diwaj ibkan. " I 07s

10430. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai ayat, ($
637 "Fardhu yang ditentukan," ia berkata, "(Maksudnya

adalah) kewajiban."I076

10431. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.lo"

10432. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Ma'mar bin Sam, dari Abu
Ja'far, mengenai ayat, 6jr;($ " Fardhu yang ditentukan, "
ia berkata, "(Maksudnya adalah) diwajibkan."I 078

10433. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku, ia berkata: Dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,

1075' Al Mirwazi dilamTa'zhim Qadr Ash-Shalah (llll8).
1076' Al Mawardi dalarr An-Nukat wa Al Uyun (11526) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At- Tanzil (2 I 148).
to77' Ibid.
1078' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4ll}57) dan Abu Ja'far -yaitu Abu Ja'far Al

Bukair Muharnrnad bin Ali bin Al Husain, bin Abi Thalib- Ibnu Sa'd berkata,

"Ia orang yaug tsiqah pada kebanyakan hadits." Tahdzib At-Tahdzib (9/350).

I
t
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mensenai uy^t,6j';(i5<4"15i S;6? i!,$i i,y
"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman," bahwa lafazh

.!.,?
c, l:tJt artinya waj ib. 

I o7e

10434. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar bin
Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
m_enjelgar Abu Ja'far berkata mengenai ayat, {i( 't53i iy
6 ;r;' (!g <r-9|1Si $ " s e s un g gu hny a s h a t a t i t u a d a l a h

fardhu yang ditentukan wahunya atas orang-orang yang
beriman," ia berkat4 "Maksudnya adalatr
kewajibannya."toEo

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah,
"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya
secara jelas mengenai pelaksanaarurya di dalam sumbernya (Al eur'an
dan hadits)."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10435. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkal kepada_I*"i dq" Qatafatr, tentang ayat, iy
6:r;iv56";:Jrt',F5,('-,ili,,sesungguhnyashatat
itu adalah fardhu yang ditentukan waldunya atas orang-
orang yang beriman," ia berkat4 "Ibnu Mas'ud berkata,

fii ru Mauardi &trram An-Nukat wa Al Uyun (t/526).
tm' Ibnu Abi Hatim dalan tafsir (3tl}57)-.
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'sesungguhnya shalat mempunyai waktu tertenfu, seperti

haji'."l08l

10436. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Zaid bin
Aslam, mengenai ayat,(L{<r-'435i 'rF g,'? ',fii iL
6:r;i "sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang

ditentukan wahunya atas orang-orang yang beriman," ia

berkata, "Artinya secara bertahap. Setiap tahapan berlalu,

datang lagi tatrapan berikutnya. Setiap kali satu waktu

berlalu, akan datang waktu yang berikut yu."'ot'

10437. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far Ar-Razi, dari Zaid bin Aslam,

riwayat yang sama.lo83

Abu Jarfar berkata: Pendapat ini saling berdekatan dari sisi

makna, karena apa yang telatr difardhukan berarti wajib, dan apa yang

diwajibkan pelaksanaannya dari waktu ke waktu berarti telah

ditentukan secara bertahap. Hanya saja, mereka yang menakwilkan

bahwa "shalat adalah kewajiban yang waktu pelaksanaannya memiliki

talrapan dari waktu ke waktu" bersandar pada lafazh oiiJ yurg
diambil dari bentuk J:i6 d*rungkapan yang biasa diucapkan, "Allah
telatr menentukan waktu kewajibannya atas kamu, dan Dia yang

r08r'Abdurrrazaq dalam tzfst (l/475). Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1057), Ibnu
lavi dalanZad Al Masir (2/188), dan Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahlcam Al
Qur'an (51379).

1082' Al Mawardi dzlan An-Nulcat wa Al Uyun (11526) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrir Al Wajiz (21108).

to83' Jbid.
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menentukannya." Apabila kamu melalaikannya maka Dia menentukan
waktu lain untuk melaksanakannya.

. , _.Demikian 
pula maksud ayat,(L{(2-ra35i &; g( i!,3i iy

f;-jt; "Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan
wahunya atas orang-orang yang beriman," artinya, "shalat bagi
orang mukmin merupakan kewajiban yang telatr ditetapkan waktu
pelaksanaannya." Hal itu telatr jelas bagi mereka.

ooo

tK6Au;#y'o$EiLK of;jti &;l a1fu){3
W ffi s$ Z;. ;{ Y rat'*'o;i5 ZAU

" J angmilah l<f,nnl bqhati lemflh ilalam mangejm mereka
(ruflimtru) . J ika l($rw rnendtritd l<esakitan, mal<a

se$.nggulvrya mqel<a purt nrcnderita kcsakitan (pula),
sebagahnana l<onw mmdnitarry a, sedang l<ilrru menglwr ap

dmipada y'.J;lah apa ymrg ddok msel<ahmapl<mt. Dan
odolah y'.J;lah Malw Mengetalwi lagi Mahn Bij al<s mra.,'

(Qs. An,Nisaa' l{l: LO4)

rakwil firman SJ"n; 6#$W ol7-;fi Lg: A'$4{i
<-,;.j_t ti ;fi 'u'ofr| jfiU K 6AU- ;#S (rangantah
kamu berhati lemah dalam mengejar mereka [musuhmuJ. Jika
kamu menderita kesakitan, naka sesangguhnya mereka pun
menderita kesakitan [pulaJ, sebagaimana kamu menderitanya,
sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka
haraphan)
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, \j4 $j "Janganlah

kamu berhati lemah," adalah, "Janganlah kamu lemah." Dari

ungkapan mereka, "Fulan menjadi lemah dalam hal ini," yaitu

diambil dari katatleLii Ui,t Jg'-',f:t.

Firman Allah,;$rt &$ A "Dalam mengeiar mereka

(musuhmu)," maksudnya adalah dalam mencari dan berusaha

mendapatkan mereka. Maksud dari "kaum" di sini adalah orang-ornag

musyrik yang menjadi musuh Allah dan musuh orang-orang beriman.

6fi8 i'jK ot*Jika kamu menderita kesakitan," maksudnya

adalatr, "Hai kaum mukmin, jika kamu menderita kesakitan dan

mengalami luka-luka akibat penganiayaan mereka di dunia."

1AU K6AY- ;#S "Merekn pun menderita kesakitan

(pula), sebagaimana kamu menderitany4, " maksudnya adalah, "Kaum
musyrik akan mendapatkan penderitaan lantaran mereka membuat

kalian menderita, sama se,perti yang kamu derita akibat luka dan

penyakit yang diakibatkan oleh mereka."

'o;.ji "sedang kamu mengharap," artinya, "Kamu, hai

orang-orang beriman."

*f A "Daripada Allah," berupa pahala lantaran apa yang

kamu peroleh dari mereka.

<-r;j 7 'J "Apo yang tidak mereka harapkan," atas apa

yang mereka peroleh dari kamu, jika kamu yakin dengan pahala yang

kamu dapatkan dari Allah atas apa yang kamu alami, akibat perbuatan

dusta. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kamu sabar terhadap

penyerangan dan peperangan yang dilakukan oleh mereka terhadap

kamu. Selain itu, bersungguh-sungguhlah untuk mengharapkan

balasan dari Allah, serta bersungguh-sungguh dalam membalas

penyerangan mereka, dan janganlah kamu menjadi lemah.
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Penakwilan (ami ini selaras dengan penakwilan para ahli
tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10438. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepadgJ<amj-dari Qgtadl!, melggnai ayat, .i(;S Olt){')
5;:U K64u- ;#F, '"fiV i|K bl7:;tt*rangantah
kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu).

Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka
pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu
menderitanya, " ia berkata, "Janganlah kamu menjadi lemah
dalam mengejar dan membalas penyerangan musuhmu. Jika
kalian terluka maka mereka pun terluka, dan kamu juga
mengharapkan sesuatu (balasan dari Allah) yang tidak
mereka harapkan."loe

10439. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
megs.eXai 

"y?t, 4y3fiVi3K of,fi H A'14{',
3AUK6)JY_ "Jorgonlah kamu berhati lemah dalam
mengejar merelca (musuhmu). Jika kamu menderita
kesahitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita
kesakitan (pula), sebagaimana lcamu menderitanya," ia
berkata, "(Maksudnya adalah), 'Janganlah kamu lelatr dalam
mengejar dan menemukan musuhmu. Jika kamu merasakan

1084' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3tl}57) dan Ibnu Athiyah dalart Al Muharrir Al
Wajiz (21108).
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sakit karena luka yang diakibatkan oleh mereka, maka

mereka pun merasakan sakit seperti yang kamu alami'."1085

lO44O. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami. dari Ibnu Abi Najih, dari

Muj ahid, mengenai ayat, 
-2jifl H A lki $j "Janganlah

kamu berhati lemah dalam mengeiar mereka (musuhmu),"

bahwa maksudnya adalah, "Janganlah kamu menjadi

lemah."lo86

l}44L Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-

Rabi', mengenai ayat,ljt$ {': "Janganlah kamu berhati

lemah," ia berkata, "Janganlah kamu lemah."l087

10442. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai ayat, ajifi H A \;4 {', "Janganlah kamu

berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu)"'bahwa

maksudnya adalah, "Janganlah kamu lemah dalam mencari

dan menemukan mereka." 6fi8 i'j$ o! *Jikn kamu

menderita kesakitan," akibat p1rt..p** ZAU- ;#F,
51U lTK "Moko sesungguhnya merekn pun menderita

kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya. " Hal ini

dapat dibayangkan sebelum terjun ke medan pertempuran,

sehingga kamu tidak menyukai peperangan, karena kamu

1085' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/1058) dan Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al
Uyun (11526).

roru.Ibid.
1087' Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahlcam Al Qur'an (51374).
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akan menderita kesakitan, Oleh karena itu, (anganlah kamu
menjadi lemah) sebab mereka juga menderita sakit seperti
yang kamu alami. <r;.j_i (, il'u'o;. j', ,,Sedang kamu
mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka
harapkan," maka janganlatr kamu lemah dalam mengejar
dan mendapatkan mereka di medan petempuran.lo8s

10443. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu
Abbas, mengenai ay^t, 'oliE i'j$ b!*Jika kamu menderita
kesahitan, " bahwa maksudnya kamu mengalami
kesakitan.lose

l0M4- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiai menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 'oiiEi'jK ;;!*Jika
kamu menderita kesakitan," akibat perbuatan mereka. Kamu
merasa sakit dangan kejadian yang kamu alami, maka
sesungguhnya mereka juga merasakan sakit seperti yang
kamu alami. 'ofr', "sedang kamu mengharap,,,
mendapatkan pahala dari kejadian yang kamu alami tersebut.

5;.j_ { li "Apa yang tidak mereka harapkan.,,t0s0
Sedangkan mereka tidak memiliki harapan.

10445. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hafsh bin Umar
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Aban
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Ketika terjadi perang Uhud, dan kaum muslim

llll'AJ Qurthubi secara ringkas dalamAt Jami, li Ahktm At eur'an (5/374).
fil?' ru* Abi Hatim dala* tarsir (3/10s8).
t@'As-suyuthi dc/ran.Ad-Dur- A'l Mantsur (2t669),dari Ibnu Abbas.
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menderita apa yang mereka derita, Nabi SAW naik ke atas

gunung, lalu Abu Sufyan datang dan berkata, 'Hai
Muhammad, tidakkah kamu berani keluar? Tidakkah kamu

berani keluar? Sesungguhnya pertempuran adalah sebuah

medan kompetisi, satu hari unfuk kami dan satu hari untuk

kamu!' Nabi SAW lalu bersabda kepada para sahabat,

';+i
'Jawablah ia'. Para satrabat pun berseru, 'Tidak akan sama,

tidak akan sama, karena orang-orang yang tewas di antara

kami berada di surga, sedangkan orang-orang yang tewas di
antara kalian berada di dalam neraka'. Abu Sufyan berkata,

'Kami memiliki Uzza, dan kalian tidak memilikinya'.
Rasulullah SAW pun bersabda,

g i; r) tlrp ?ut ,ti ri';
'Kataknnlah kepadanya, "Allah adalah Penolong kami, dan

kalian tidak memiliki penolong".'

Abu Sufyan berkata, 'Hubal adalah tuhan yang maha tinggi,
Hubal adalah tuhan yang maha tinggi!' Rasulullah SAW
bersabda lagi,

'Katalranlah kepadanya, "Allah Maha Tinggi dan Maha

Mulia".'Abu Suffan berkata, "Pertemuan kami dan kalian

di Badar shughra'.

Kaum muslim lalu tertidu, dan banyak dari mereka yang

terluka."

0 . t z\ z I Illi-i:;;i "irt :'d fj',
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Ikrimah berkata, "Pa$a waktu itulah diturunkan ayat, OI

43 ryt le3it 6n'i fL4 A igr "3 
i$ U F4-

qgi '6. 'Jika lmmu (padi peiang Uhud) meidapat luka,

maka sesungguhnya knum (ka.fir) itu pun (pada perang
Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan

dan kehancuran) itu kami pergilirkan di antara manusia
(agar mereka mendapat pelajaran'. (Qs. Aali 'Imraan [3]:
r40)

Diturunkan pula ayat, 'ugYiSKofrj{) 1$ AlUt{',
rai i?s Z;;-{ Y rai'-'r;$i ZIU rK Z$V- ;#y
q-<ti,$ "Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar

mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka

sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula),

sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap

daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan
adalah Atlah Maha Mengetahui lagi Maha Bilal<sana."10el

10M6. Yatrya menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
mengabarkan kepada kami, Jubair mengabarkan kepada

kami, dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat, 'ofiE l';K 
"l6AU- ;#E "Jika kamu menderita kesakitan, maka

sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula)," ia
berkata, "Mereka merasakan sakit sama seperti sakit yang

kamu rasakan."lo92

Ada yang berpendapat bahwa batrwa ayat, { 6 ;rl'U'Jfr3
6;.j-"Sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang
tidak mereka haraplan," adalah, "Kamu takut kepada

toot' 4funad dalam Musnad (41293) dan Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wa An-
Nihayah (4125,2d'

1092. lbnu Abi Hetim &Lm trftn (3/1058).
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Allah, sedangkan mereka tidak takut." Ini berdasarkan

nrman Ailah, ;'i i6 (,;.i- { 6-it'61- $\; 'u-i$ s
"Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah

mereka memaaflran orang-orang yang tiada talan hari-hari

Allah. " (Qs. Al Jaatsiyatr [a5]: 1a).

Maksudnya mereka tidak takut pada hari-hari (pembalasan)

Allah.

Adapun perubahan makna raia' (harapan) kepada khauf
(takuQ, tidak lazim digunakan dalam perkataan Arab, kecuali

disertai makna pengingkaran sebe,lymnnya, sebagaimana

firman Allah, G)66i ;y1,ts;\ Kri " M"ngopo kamu tidak

percaya akan kebesaran Allah?" (Qs.Nuh [71]: l3).

Maksudnya, kamu tidak takut akan kebesaran Allah.

Sebagaimana dikatakan oleh penyair Al Hadzali,

t+6?f gil &lt ...t's.ti:tt ,i* ,E ,f ; I
Janganlah kamu tahtt ketika menghadapi kenilonatan,

seknlipun kamu bertemu 
!"ifr?" 

tujuh sekaligus atau

satu.

Juga seperti yang dikatakan oleh Abu Dzu'aib,

nanun sarang lebahnya yang diharapkan untuk diiadikan
, ,tlO94maau.

toor' 41 Farra menyebutkan bait ini dalam Ma'ani Al Qur'an (11286) dan Al-Lisan
(entri: t*1). Penyairnya tidak terkenal.

r@' Disebutkan bait ini dalam Diwan Abi Dzib Al Hadzali dat Ma'ani Al Qur'an
karya Al Farra (1/286).

,yt? q; #. Gwq ,$, L';'l s,J;it',;i5 $y
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Mengenai bahasa tersebut, telah disampaikan oleh Ahli
Hijaz, mereka berkata, "Maksudnya adalah, 'Aku tidak

peduli dan aku tidak pernah memperhatikan'."

Takwil firman Allah: q.€ C&'iti 'tt(3 @o" adalah Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana)

Maksudnya adalatr, "Allah senatiasa Matra Mengetatrui dengan

kemaslahatan makhluk-Nya, Maha Bijaksana dalam pengaturan serta

penenfuannya.

Hai orang-orang beriman, dengan pengetahuan Allah terhadap

kemaslahatanrnu, Dia memberitahu 
-ketika 

datang kewajiban shalat

yang telah ditetapkan atas kalian, padahal kalian sedang menghadapi

musuh- apa yang harus kalian lakukan hingga dapat melaksanakan

kewajiban itu dan selamat dari serangan musuh kalian.

Di antara sifat "Maha Bijaksana-Nya" yaitu menampakkan

kemenangan kalian atas mereka dan kelemahan musuh kalian.

ooo

Lafazh S2r7t di sini artirya sarang lebah yang dibuat rnadu.
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7 ;Titi,.N;t 
-G, *)tll'i('{rl. ;,rs'u,, : {.9 .ia {-uy

6;,L'og^l Sy:at iF;@ r-- *'w#t &
@l:#

" S esunggalvry a Karni te,lah rnervut:,,tnl<f,rJ Kitab l<ep adamt
dengan memb aw a l<eb enar an, zuP a! a l<firw mengadili

mrtara mmrusia dengan apa yang telah Allah walryulan
kepadmnu, dan jangarilah l<anau menjadi penantmg (orang
y dng tidak b er s alah), l,ar ena (memb ela) or ang. or ctng y dng

khianat, dan mohonlah arnpun l<cpada Allah. Seszngguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. An.Nisaa' [4]: 105,106)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, {5,,7tj.1 $l{J$
'ii dtJ-G,nl\f 'e 'F4 "sesunggunnyi rimr tulah menurunkan

Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu

mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan

kepadamu," adalah, "Hai Muhammad, sesungguhnya Kami telatr

menurunkan Kitab kepadamu, yakni Al Qur'an:' oelll '& '{td.
"Supaya kamu mengadili antara manusia," agar kamu dapat

mengadili manusia dan melerai perselisihan di antara mereka. Aij-G,
{irll "D"rgon apa yang telah Allah wahyukan kepadamu," maksudnya

dengan apa yang telah Allatr turunkan kepadamu dari kitab-Nya, {5
(--; 'dfit ,f,i "Doo janganlah lamu menjadi penantang
(orang yang tidak bersalah), lcarena (membela) orang-orang yang
khianat."
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Ia (Abu Jafar) berkata, "Janganlah kamu menjadi pembela

bagi orang yang telah mengkhianati seorang muslim atau kafir

mu'ahid, dalam hal jiwa dan hartanya."

janganlah kamu mencegah orang yang hendak menuntut halarya dari

orang yang telatr mengkhianatinya.

'11 ;;3i "Dan mohonlah ampun kepada Allah," waSai

Muhammad, mohonlah kepada-Nya untuk memaafkanmu dari siksa

dan dosa lantaran membela seseorang yang telah mengkhianati

saudaranya dalam hal harta.

G.t 6;b 'bg 6t 5y "s"tungguhnva Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang." Maksudnya, "Sesungguhnya

Allah senatiasa memberikan ampunan terhadap dosa-dosa hamba-Nya

yang beriman dengan tidak menghukumnya apabila mereka meminta

ampunan dari perbuatan dosanYa.

G;"Maha PenYaYang" kePada mereka'

Jadi, lakukanlatr wahai Muhammad, lakukanlah permintaan

ampun itu, pastilatr Allah mengampunimu dari kesalatran yang telah

kamu lakukan karena pembelaanmu terhadap orang yang berkhianat

itu.

Ada pula yang berpendapat batrwa Nabi SAW tidak membela

orang yang berkhianat itu, melainkan Nabi tebersit untuk

melakukannya (pembelaan), sehingga Allah memerintahkan beliau

untuk meminta irmpunan dari apa yang tebersit dalam diri beliau.

Telah disebutkan batrwa orang,orang yang berkhianat, Ymg

Allah menegur Nabi-Nya untgk tidak membela mereka, adalatr bani

Ubairiq.
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Para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai pengkhianatan

yang mereka lakukan, yang telatr disinggung oleh Allah dalam firman-

Nya.

Sebagian berpendapat batrwa pengkhianatan itu berupa

pencurian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10447. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dari lvlujatri.d, mengenai ayat, ,i!{..rt 4i6J9
'lrlii drJ\etll'61'@ #t "sesungguhnya Kami tetah

menurunkan Kitab kepadamit dingan membawa kebenaran,

supaya knmu mengadili antara manusia dengan apa yang

telah Allah wahyukan kepadamu, " hingga firman-Nya, Uli
gt +6ii ;G$AL6 j711- *Dan barangsiapa yans berbuat

demikian karena mencari keridhaan Allah, " bahwa

maksudnya adalah peristiwa yang terjadi antara bani Ubairiq
dengan baju besinya, dari kaum Yahudi, yang telah dicuri.

Sahabat-satrabat Nabi berkata, "Melalui lisanmu,

mintakanlatr maaf untuknya!" Lalu mereka melemparkan

baju besi itu kepada seorang laki-laki Yatrudi yang tidak
bersalah.loes

10448. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, riwayat yang serupa.'o'u

roes' 15nu Jauzi dalam Zad At Masir (2tl9}) dan Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al
Uyun (11528).

tw'Ibid.
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LO44g. Al Hasan bin Ahmad bin Abi Syu'aib Abu Muslim Al
Harrani rnenceritakan kepada'kami, ia berkata: Muhammad

bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Ashim

bin Umar bin Qatadatr, dari bapaknya, dari kakeknya,

Qatadah bin An-Nu'man, ia berkata: Ahli bait dari kami,

dikatakan mereka adalah bani Ubairiq, yaitu Bisyr, Basyir,

serta Mubasysyrr, dan Basyir seorang laki-laki munafik, ia

berkata dengan menggunakan syair untuk mengejek sahabat-

satrabat Rasulullatr SAW. Kemudian menuduhkan syair itu

kepada sebagian orang Arab, ia berkata, "Fulan berkata

begini dan begitu." Manakala sahabat-sahabat Rasulullalt

SAW mendengar syair itu, mereka berkata, "Demi Allah,

tidak ada yang melantunkan syair itu kecuali orang yang

buruk perangainya."

Basyir lalu berkata,

rt4u oi$r!;.t $Grtbl .i:"gie\t Jvr-;it i(

"Apal<ah setiap kali orang-orang mengucapkan sebuah syair,

mereka bersepakat dan menyatakan,

'Ibnu Wairiqlah yang mengatakannya ! "r0e7

Qatadah bin An-Nu'man berkata: Mereka adalatr ahli bait

yang miskin pada masa jatriliyatr serta Islam, dan makanan

penduduk Madinatr pada waktu itu hanya berupa kurma dan

gandum. Seorang laki-laki, apabila dia kaya, maka ia datang

dari negeri Syarn dengan unta yang mengangkut tepung yang

t''' Oruog yang mengatakan itu adalah bani lJbairiq. Bait tersebut disebutkan dalam

Al Mrutadrak Al Hakim dalarnShahihain (41385).
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halusloes, seorang dari mereka ada yang membelinya

dikhususkan untuk dirinya sendiri, sedangkan keluarganya

hanya makan kurma dan gandum. Kemudian datang unta

yang mengangkut barang-barang dagangan dari negeri Syam,

lalu pamanku Rifa'ah bin Zud membeli barang-barang

berupa tepung yang halus itu.roee

Lalu barang-barang itu disimpan di dalam tempat minumnya

untuk dirinya sendiri, dan di dalam tempat minum itu
terdapat senjatanya; dua baju besi, pedang, dan apa saja yang

layak padanya.

Pada waktu tengah malam, harta bendanya itu dicuri, dengan

melubangi tempat minum, agar dapat mengambil makanan

dan senjata. Pada saat hari menjelang pagi, pamanku datang

kepadaku dan berkata,"Hai anak saudaraku, tadi malam kita

telah kecurian, dengan melubangi tempat minum kita, lalu

pencuri itu pergi dengan mengambil senjata dan makanan

kita."

Qatadatr berkata: Kami mencari-cari barang-barang itu di
rumatr sambil menanyakan hal itu. Lalu ada yang berkata

kepada kami, "Kami melihat bani Ubairiq membawa api

semalam, namun kami hanya melihat sebagian makanan,

tidak ada barang-barang yang lain."

Qatadah berkata: Bani Llbairiq lalu berkata, "Padahal kami

berada di rumah, Demi Allah, kami hanya melihat temanmu,

yaitu Lubaid bin Sahm! Seorang laki-laki yang telah masuk

Islam dan seorang yang shahlU yang berada di antara kami."

r@t'Orang yang mendatanglonbarang-barang dagangan. At-Lisan (entri: -r.ii).

'*' T.p,-g yang digiling hingga menjadi halus. Juga batu dan debu yang halus. lI-
Lisan (erl;fr:i!1'r;\.
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Ketika Lubaid mendengar hal itu, ia langsung mencabut

pedangnya dan mendatangi bani Ubairiq sambil berseru,

"Demi Allah, pedang ini akan mencabik-cabik dirimu, atau

sebaiknya kamu menjelaskan perihal pencurian ini!" Bani

ubariq menjawab, "Demi Allah, enyatrlah dari hadapan kami,

sesungguhnya kau btrkanlah perniliknya! "

Kami lalu bertanya ke,pada orang-orang rumatrnya, hingga

kami tidak ragu lagi batrwa bani Ubairiqlah pelakunya.

Pamanku kemudian berkat4 *Apakatr tidak sebaiknya kamu

datang kepada Rasulullah SAW lalu ceritakan kejadian itu

kepada beliau?"

Qatadatr berkata: Aku pun datang ke,pada Rasulullah SAW,

lalu diceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Aku

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk daerah

kami adalah orang-orang yang berperangai keras. Mereka

semua bersandar pada pamanku, Rifa'ah, lalu ada yang

melubangi bejana miliknya dan mengarrrbil senjata serta

makanan, maka hendaklatr mereka mengembalikan senjata

kami, sedangkan makanan, kami tidak membufuhkannya."

Rasulullatr SAW pun bersabda,"Telitilah pada merekfl."

Ketika bani Ubairiq mendengar hal itu, beberapa orang laki-

laki dari mereka datang, dikatakan namanya adalah Usair bin

Urwah, lalu mereka berbicara kepada Nabi mengenai hal itu,

dan penghuni rumah berkumpul di sisi Nabi, lalu mereka

datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai

Rasulullatr, sesungguhnya Qatadah bin Nu'man dan

purmannya datang kepada kami dan menuduh atrli bait kami

yang telatr memeltrk Islam dan mereka orang-orang yang

shalih. Orang-orang itu telatr menudutr mereka mencuri

tanpa adabu}fi yang menguatkan!"
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Qatadah berkata: Aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu

aku berbicara mengenai peristiwa itu. Nabi lalu bersabda,

"Kamu telah mendatangi ahli bait dari kalangan orang-

orang Islam dan shalih, dan kamu menuduh mereka mencuri

tanpa buhi!"

Qatadah berkata: Aku pun kembali. Aku berharap

seandainya saja aku kehilangan harta bendaku dan aku tidak

pernah mengadukannya kepada Rasulullah SAW mengenai

hal itu. Pamanku lalu datang dan bertanya, "Hai
keponakanku, apa yang telatr kamu lakukan?" Aku lalu

memberitahukannya perkataan Rasulullatr kepadaku.

Pamanku lalu berkata, "Sesungguhnya Allah yang Maha

Penolong."

Tidak lqma kemudian turunlatr ayat yang berkaitan dengan

itu, {i ri,i J{}-c,nq ;l'zu {fu,($rt 4i6J$-(-6 'ryfr SS ''sesuigguhnya Kami telah

menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran,

supaya lramu mengadili antara manusia dengan apa yang

telah Allah wahyulcan kepadamu, dan janganlah kamu

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena

(membela) orang-orang yang khianaf. " Maksudnya adalah

bani Ubainq. ;!:-7$ a$inya-dari apa yang telah kamu

katak-ankepadaQatad+ ifi$t @ ti..j $#{,Kle{ 5y
fiit 6')tg 3-51 * "sesungguhnya Attah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah knmu

berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati

dirinya." Maksudnya adalah bani lJbairi q. 6 -r)** 6l'irt
qg irrSi*S- @ ql {? 6(*soungsuhnya Auah

tidak menytkai orang-orang yang selalu berHtianat lagi
bergelimang dosa, mereka bersembunyi dari manusia,"
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hingga firman-Nya, t}ls 6ia 6i 4 'Stl ,#- '*
"Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia

mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Jika mereka meminta ampun kepada Allah, niscaya Allalt

memberikan ampun untuk mereka.

# cs Gi J:gr * vi. -+ ;1x Gyl-'t{L,5s_ ;i
@ "Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka

sesungguhnya ia mengerjaka:nnya untuk (kemudharatan)

dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha

Bijal<sana. Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan

atau dosa, kemudian dituduhl(nnnya kepada orang yang

tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu

kebohongan dan dosa yang nyata." Maksudnya adalah

perkataan mereka kepada Lubaid.

xJi J ;ir"xaLrL.A,7*53 6{" ifr J:;itr;
"sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya

kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan

keras untuk menyesatkanmu." Maksudnya adalah Usair dan

para satrabatnya.

9#i'.1r $)i i:j n 6xH'- q W $v <-,jvic;
'-rK$ i{S-.,rt*i"tapi mereka tidak ienyesatkan melainkan

dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu

sedikit pun kepadamu. Dan (iuga karena) Allah telah

menurunlran Kitab dan hilonall,kepadamu, " hingga firman-

Nya, (,,L! Vl *$ 3;1r " Moko ketak Kami memberi

kepadanya pahala yang besar."

Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW datang kepada

Rifa' atr untuk mengembalikan senj ata miliknya.
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Qatadah berkata: Waktu itu pamanku sudah tua-renta dan

masih dalam kondisi jahiliyah. Aku datang menemui

pamanku dengan membawa senjata, setelah itu aku

menyaksikannya memeluk Islam, ia berkata, "Hai
keponakanku, dia pada jalan Allah."

Qatadah berkata: Aku tatru ia benar-benar masuk Islam.

Ketika ayat ini turun, Basyir bertemu dengan kaum musyrik.

Oleh karena itu, ayat diturunkan kepada Salafah bintu Su'ad

bin Syalrid. Allah lalu berfirm y,.y ):, :y JtX)I ;i9,;
'rt;iJi W & *i Atlr'i'i# "Dan barangriopo yong

menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan

mengilafii jalan yang bukan jalan orang-fulg mukmin,"

sampai ayat, tls-i 5!ti'j1 ifi ifr, $- i 3 " B orongriopo
yang memperselattukan (sesuatu) dengan Allah, maka

s esungguhnya ia tel ah ters es at s ej auh-j auhnya. "

Ketika ayat ini diturunkan kepada Salafah, Hassan bin Tsabit

menghujabrya dengan bait-bait syair.rroo Ia pun keluar dan

meletakkannya di atas kepalanya, lalu melempamya ke

selokan. Salafah kemudian berkata, "Engkau menghadiahiku

syair Hassan! Sunggutr, engkau tidak datang kepadaku

dengan kebaikan."llol

10450. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

rro'Bait-bait Hassan ini terdapat di dalam diwan-nyt, ia menyebutkan kebunrkan
rnengenai Salafhh pada permrlaan slairnla,

't1rl Sv 1 o. if aa .. . ry:ri 'Ck q *';,t brv v',

';.:tt:*tri- +;,i... U.iL qtL|A'*{i
rr0r HR. Al Halcim aAu et Uitairakdari hadits yani panjang (4/335-388). Lihat

pula lbnu Abi Hatim dalarn tafsir (4/1060).
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menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, tS
'fi arJ L, e6t 'i{ -{a. ffi4LS| $L-riif
"sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu

dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili

antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan

kepadamu," ia berkata, "Maksudnya adalatr, 'Dengan apa

yang telatr Allah turunkan dan jelaskan kepadamu'.

(.-6 ${fit iS {; 'Dan ianganlah kamu meniadi

penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela)

orang-orang yang khianat'. "

Qata{a}r lalu memb aca ayat tersebut sampai ayat, * 'itl 'it;

*j G6it(6 +A" sesungguhnya Allah tidak menvukai

orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa."

Disebutkan kepada kami batrwa ayat ini diturunkan kepada

Thu'mah bin Ubairiq dan pada apa yang mereka inginkan

dari Nabi SAW, agar memaafkannya. Allah lalu

menjelasakan keadaan yang sebenarnya mengenai Thu'mah

bin Ubairiq, serta memberikan nasihat kepada Nabi-Nya,

memerintahkan kepada beliau untuk tidak menjadi pembela

bagi orang-orang yang berkhianat.

Thu'mah bin Ubairiq adalah seorang laki-laki dari kaum

Anshar, dari bani Zhafat Telah terjadi pencurian di rumatr

seseorang yang dititipkan baju besi oleh pamannya,

kemudian Thu'mah melemparkan baju besi itu kepada orang

Yahudi, dan kejadian itu terjadi pada waktu malam.

Dikatakan laki-laki Yatrudi itu bernama Zaid bin Samin.

Kaum Yatrudi datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan
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hal tersebut.llo2 Ketika kaum Thu'mah dari bani Zhafar

melihat kejadian itu, mereka datang kepada Nabi SAW untuk

meminta maaf tentang sahabat-satrabat mereka. Nabi SAW

bermaksud memaafkannya, hingga turun ayat yang

menjelaskan semua itu.

Firman-Nya, #)1 l"j,W 3-.$l * ifi 7; "Dan

janganlah lramu berdebat (untuk membela) orang-orang

yang mengffitianati dirinya," sampai ayat, ;"16 5U
)gii ii iF'$ il# ;J q\i tfi,i\ e'r{, A:,L

"Beginilah lramu, lannu selmlian adalah orang-orang yang

berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia

ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk
(membela) merekn pada Hari Kiamat?" Yaitu kaum

rhu.'malr. ;# $E;-*;i'l GllWaS-;;
Q*S(fi "x"*udiin dituduhkannya kepada orang yang
tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu

kebohongan dan dosa yang nyata."

Thu'mah melemparkan tuduhan itu kepada seseorang yang

tidak berdosa. Allatr menjelaskan kondisi Thu'matr yang

menjadi seorang munafik dan bertemu dengan kaum musyrik

Ei Makkah, dalam firman-Nya, 17 ):t b Jili ;'!f- {t
=i44t-3'3 {iu,.;ii i++::$ E & o3;i af$'i'i#
W &.fat Dan barangsiapa yang menentang Rasul

sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengihtti jalan yang
bulran jalan orang-orang mulonin. Kami biarlcan ia berhtasa
terhadap lresesatan yang telah dihtasainya itu, dan Kami

tl02 Demildanlah yang ter&pat dalan sennra rmouskrip, n.rnun menunrt Ahmad
Syakir, lafazh .rI artiqra 'hcrdak renangis" . Lkat Al Lisaz (entri: Ui).



SurahAn-Nisaa'

masukknn ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-

buruk tempat kembali. "l ro3

10451. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku, ia berkata: Dari tapaknya, dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat, t-*rv)l'&'KA. :if1 +6f $iU l6y
(- i'W;S:t gs{i'ii AiS " {esuigguhnya Kami tetah

menurunlran Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran,

supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang

telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena

(membela) orang-orang yang khianat," bahwa ayat ini

diturunkan pada sekelompok kaum Anshar yang ikut

bersama Rasulullah SAW dalam sebagian peperangarulya,

lalu salah seorang dari mereka kehilangan baju besinya, dan

ia mengira pencurinya adalah dari kalangan Anshar juga.

Pemilik baju besi itu datang menghadap Rasulullah SAW

seraya berkata, "Thu'mah bin Ubairiq telah mencuri baju

besiku." Rasulullatr SAW lalu mendatangi pencuri itu, dan

ketika pencuri itu melihat Rasulullah SAW, dia langsung

membuang baju besi itu ke rumatr seseorang yang tidak

bersalah, kemudian pencuri itu berkata kepada keluarganya,
eedku telah menghilangkan baju besi dan membuangnya di

nrmah fulan, dan akan ditemukan di sana." Keluarga pencuri

itu pun pergi menemui Rasulullah SAW pada waktu malam

dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW batrwa

keluarganya tidak bersalah dan pencurinya adalatr fulan,

uo3. fbnu lalur:i dalamZad Al Masir (2/105) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11529\.
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kami telatr menyelediki dan mengetahuinya, maka

umumkanlatr di hadapan orang banyak batrwa keluarga kami

tidak bersalatr.

Rasulullatr SAW lalu membebaskannya dan memintakan

maaf kepqda megeka. Allah lalu menurunkan ayat, 
-a56-

'q9;F:l,i*{i},i'ili4:G,urut'61'{a-;fiu,,;$t,,$y
(--/ "sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu

mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela)

orang-orang yang khianat.'.'

Ia berkata, "Berikanlah keputusan di antara mereka, sesuai

dengan yang telah Allah turunkan kepadamu dalam Al
Kitab."

Otrt* i+QS; @ r; Sf,- 6sar syZr;lt6
#;1 L'jeL- "Dan mohonlah ampun kepadi Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela)

orang-orang yang mengkhianati dirinya. "

Kemudian orang-orang yang datang kepada Rasulullatr SAW
pada malam itu (yaitu orang-orang yang telah

menyempunyrkan kebohongan) berkatq urgl i 6j*3_
if 'nS;*$j*Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi
merelra tidak bersembunyi dari Atlah." Sampai ayat, ;, I
5r+. 3 i* iK "Atau siapakah yang jadi pelindung

merelra (terhadap siksa Allah). " Maksudnya adalatr orang-

orang yang datang kepada Rasulullatr SAW, yang

menyembunyrkan kebohongan, lalu berdebat demi mernbela

seseorang yang telatr berkhianat.

-----{--q2r_J
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Allah kemudian berfirman, '* ,i3 ;lfi i\ $fi W- it
U-t 6;ra 6i 4 6l i;i "I 'iDan barangsiapa vang

mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian

ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " Maksudnya

adalatr orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW

dalam keadaan menyanbunylkan kebohongan.

Allah kemudian berfirman, 4;jX \tie*,$s-;;
G cs q sa ;:{r E; 

- 
"Kemludian dituduhtwnnya

kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia

telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang

nyata.]Maksudnya adalatr pencuri dan orang-orang yang

berdebat untuk membela pencuri. I loa

10452. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai ayat, \,c61'6i'#. ;fft,'$i\ a$A 5$
{itl ,i$ "srrrngguhnya kami tilah menurunl<an Kitab

l<epadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu

mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah

wahyukan kepadamu," ia berkata, "Pada masa Nabi, ada

seseorang yang mencuri sebuah baju besi, lalu ia
melemparkannya ke tempat orang Yatrudi. Orang Yahudi itu

berkata, 'Wahai Abu Qasim, demi Allah, aku tidak mencuri

baju besi itu, akan tetapi baju itu dilemparkan kepadaku!'

Orang yang mencuri itu mempunyai tetangga yang

membelanya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

orang Yatrudi yang buruk ini berlaku kufur kepada Allah dan

tidak menerima ajaran yang kau bawa'."

It04' Al Baghawi dzlamMa,alim At-Tawil (2/150) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat
wa Al Uyun (11529).
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Ibnu Zaid berkata,'Nabi cendenrng memihak pada sebagian

perkataan mereka, maka Allah menegur perbuatan Nabi

tersebut melalui firman-Nya, ;i{U #(rt ,rtt--Ail fi-
@ r-+ {E+T;lt KS;*XI GtG,.)ut'k-'{r4
'flli ;;3j 'sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab

kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu

mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah

wahyulran kepadamu, dan janganlah kamu menjadi

penantang (orang yang tidak bersalah), knrena (membela)

orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada

Allah', dengan apa yang telah kamu katakan kepada orang

Yahudi itr. lU) gjL 'bg it $y's"tungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.

Beliau kemudian mendatangi tetangga itu dan membacakan,

r71i ,i:A\ A;;1':i''4 ;.'1,5 iilr6 'Beginitah kamu,

lramu seknlian adalah orang-orang yang berdebat untuk

(membela) merela dalam kehidupan dunia ini'.

Beliau membaca sampai ayat, 5*; -n* LK j, I
'Atau siapakah yang jadi pelindung mereka (terhadap sil<sa

Allah'.

Nabi SAW lalu menyarankan agar bertobat, beliau membaca,
g!"7'fii + 4'itt itS-'i|^3 #- ;- l;$ W- f'
4-fi i9 t61 C;F tij1;.6i-'o:, @ (4Jp 'Dan

barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya

dirinya, lrcmudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya

ia mendapati Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.

Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia

mengerj alrannya untuk (kcmudharatan) dirinya sendiri'.

Wahai manusia, apa yang membuat kalian melakukan

kesalahan lalu menimpakannya kepada orang lain? {ltl itts

-

tu
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Vi. -* ;i'3 q fiA+ 63-0r, @ WW'Dan
Allah Maha Mengetahui lagi . Maha Biiaksana. Dan

barangsiapa yang mengeriakan kesalahan dosa atau dosa,

kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak

bersalah', sekalipun ia orang musyrik. *$ q $A )-
6i 'Maka sesungguhnya, ia telah berbuat suatu

kebohongan dan dosa yang nyata'.

Beliau lalu membaca sampai ayat, ti ,l'rL ,t & t,
' '' 

t'1
;+-f.J 'Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-

bisikan mereka'.

Beliau membaca sampai ayat, li )';r iy Jfi;\ ;;fi {t
eiis I '# 'Dan barangsiapa yang menenting Rasul

sesudah jelas kebenaran baginya'.

Ia enggan menerima tobat yang telah ditawarkan Allah

baginya. Ia lalu keluar menemui kaum musyrik di Makkah,

kemudian melubangi sebuah rumah untuk dicuri. Allah pun

menimpakan kehancuran atasnya, dan membunuhnya, sesuai

firman Allah, e1{\X'# tl xi b Jilt ;}fi {t'Dan
barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran

baginya'. Ia membaca sampai ayat,$"s,l Sitlj 'Oan

Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali'.

Ada yang mengatakan bahwa Thu'mah bin Ubairiq tinggal di

kawasan bani Zhafar."l los

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah khianat

lantaran mengingkari barang yang dititipkan kepadanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

rr05' 16oo lavzi dalamZad Al Masir (21190).
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10453. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, -G^,y6t'#'K+ {y i {.5 $ia Jty(--; 'qr#L&G{ifiti At "{et"igg"t nva Kami tetah

menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran,

supaya kamu mengadili antara rnanusia dengan apa yang

telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena

(memb ela) orang- orang yang khianat, !' ia berkata, "Lafazh 6
,tbr !ri( artinya mengenai apa yang telatr Allah wahyukan

kepadamu."

As-Suddi berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Thu'mah bin
Llbairiq. Seorang laki-laki Yatrudi menitipkan baju besi

kepadanya, lalu Thu'mah kembali ke rumahnya dengan

membawa baju besi itu, kemudian menggali lubang untuk

menguburkan baju besi mililk orang Yahudi. Thu'matr

melanggar amanat yang telah diberikan kepadanya. Lubang

itu lalu digali kembali untuk mengambil baju tersebut, dan

ketika orang Yahudi itu meminta baju besi miliknya,
Thu'mah mengingkari (menyangkal) atas penitipan yang

telah dititipkan kepadanya. Orang Yahudi itu pun pergi

kepada kaumnya kerabatnya seraya berkata, 'Ikutlatr kamu

bersamaku, aku tatru tempat baju besi itu!'

Ketika Thu'matr mengetahui perihal mereka, Thu'matr

mengambil baju besi itu dan melemparkannya ke rumah Abu
Mulail Al Anshari. Orang Yatrudi itu berseru, 'Apakah kamu

hendak mengkhianatiku?' Mereka lalu menggeledah rumatr

Thu'mah untuk mencari baju besi itu. Pada saat mereka
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mendekati rumah Abu Mulail, tiba-tiba mereka melihat baju

itu, dan Thu'matr berkata, 'Abu Mulail telatr mengambilnya'.

Oleh sebab itu terjadilah perdebatan antara kaum Yahudi

dengan kaum Anshar, tanpa melibatkan Thu'mah. Thu'mah

berkata kepada mereka, 'Mari pergl bersamaku untuk

menghadap Rasulullah SAW, dan ceritakanlah semuanya

kepada beliau, niscaya segala sesuatunya menjadi jelas.

Beliau pasti mendustakan (menolak) bukti kaum Yahudi.

Sesungguhnya sekalipun aku berdusta, niscaya beliau akan

mendustakan penduduk Madinah yang berstatus Yahudi'.

Orang-orang Anshar pun datang menghadap Rasulullah,

mereka berkata, 'Wahai Rasulullatr, belalatr Thu'mah dan

dustakanlah kaum Yahudi'. Rasulullah hendak

melakukanny4 maka Allah menurunkan ayat, K {i
'fui ;}3$ @ f-l {+W'Dan iansantah kamu

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena

(membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun

lrepada Allah'.

"#1'b3ti 3-5t * ifi$; @ s*i {,*" tsat 5y
467'0(6 $*7 61'{rt 'sesungguhnva Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu

berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati

dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menytlcai orang-orang

yang selalu berlchianat lagi bergelimang dosa'.

Kemudian disebutkan mengenai orang-orang Anshar dan

perdebatan mereka mengenai hal itu. Allah berfirman,

1 ('bjli-',t #;'F, i't'nSit**-15 n61 t 5fr5-
)Ai 'u ;iii-'Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi

merelra tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta
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mereka, ketika suatu malam mereka menetaplan keputusan

rahasia yang Allah tidak ridhai'."

Ia berkata, "Mereka mengatakan perkataan yang tidak
diridhai."

^i 
il,$ ;-3 t7:xi ,EA| j'#'A'^* ;.1F i;]tt^

i i ,i # " Beginilah knmu, knmu sekalian adalah
orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam

kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat

Allah untuk (membela) mereka pada Hari Kiamat?"

Nabi kemudian menganjurkan mereka untuk bertobat dan

membaca ayat, 6l ji5-'* ,ifr #- 5 ftfi J3- ft
(4-: 6;ra 6i 6 "Dan barangsi)apa yang mengerjakan

kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon

ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kemudian disebutkan perkataan Thu'mah ketika ia berkata,
"Abu Mulail telah mengambilnya."

Allah lalu berfirman, $, {{; ,a^#il3$ f;y6l-;S
"Barangsiapa yang mengerjaknn dosa, maka sesungguhnya

ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. "

4 *s cq Sg * Q;. -* ;j-'l Gl tr 1e9,5;- ;i
"Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak
bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu
lrebohongan dan dosa yang nyata."

Kemudian disebutkan orang-orang Anshar yang datang
kepada Nabi untuk membela sahabat-sahabat mereka dan

perdebatan tentang pembelaan sahabatnya, maka turunlatl
ayat, J ;ir'L1;_rE ,-11 i#53 ,1$ ifr 3:n,itr;
'ir 3$376'n 4\i;g;ti3-#)1 lt6iw_ii ali
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"{K{t; J-rt -A$ "Tentulah dari segolongan mereka

telah bermal<sud untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak

menyesatlran melainlan dirinya sendiri, dan mereka tidak

dapat memberi mudharat sedikit pun kepadamu. Dan (iuga

lrarena) Allah telah menurunkan Kitabn dan hilcrnah

kepadamu."

As-Suddi berkata, "Kenabian. Kemudian disebutkan munaj at

mereka pada apa yang mereka maksud, guna mengingkari

(kebenaran) dan membela Thu'matr. Allah berfirman, '&f

oLtt +# it -tt*, A6:fun+4 ;t ,r',L Q

;lrt( G'Tidak ada kebailean pada kebanyakan bisikan-

bisilran merel<a, kecuali bisikan-bisiknn dari orang yang

menyuruh (manusia) memberi sedeknh, atau berbuat ma'ruf,

atau mengadakan perdamaian di antara manusia'.

Di Madinatr, ketika Allah memperlihatkan Thu'mah dalam

Al Qur'an, ia lari hingga sampai di Makkah, lalu ia menjadi

kafir setelah masuk Islam. Ia kemudian singgah di rumah

Hajjaj bin Ilath As-Sulami. Ia melubangi rumah Hajjaj dan

bermaksud mencuri di sana. Hajjaj mendengar suara gaduh

dan gemerincing senjatal106 di dalam rumahnya, dan tiba-tiba

ia melihat seseorang, yaitu Thu'mah. Hajjaj berkata, "Kamu

adalatr tamuku, anak pamanku, dan kamu hendak mencuri di

rumahku?" Thu'matr lalu diusir dari rumah itu.

Setelatr kejadian itu, dikabarkan ia tewas di kawasan padang

pasir bani Sulaim dalam keadaan kafir. Kemudian turunlah

ayat te,ntan$yq ts'-6'i'& ti ),i b Jfil| ;r9 {t

t106. pu1ir5 :r a'.dt artinya suara gemerincing senjata dan bunyi sesuahr yang

digosokkan satu sama larn. Al-Lisan (entri: ;a;).
l,rrfazh !,;ila artnyasuara gesekan antara kertas atau kain.
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J; c ii| i*::ft ;* & '&!t 'ron barangsiapa yans

menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan

mengilruti jalan yang bukan jalan orang-orang muhnin

Kami biarkan ia berlansa!,sanrpai ayat, W3.17i 'Dan

Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembati'. "1 107

10454. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata: Seorang

laki-laki Anshar menitipkan sebuah lemari yang di dalamnya

tersimpan baju besi miliknya kepada Thu'mah bin [Ibairiq,
karena dia hendak keluar. Setelah orang Anshar itu kembali,

ia membuka lemarinya, namun tidak menemukan baju besi

miliknya, maka ia bertanya kepada Thu'mah bin Ubairiq,

padahal Thu'mah telah melemparkan baju itu ke tempat

seorang laki-laki Yahudi. Dikatakan laki-laki Yattudi itu
bernama Zatd bin Samin. Pemilik baju besi itu lalu

menggantung Thu'mah sampai mau mati, dan ketika

kaumnya melihat Thu'mah diperlakukan seperti itu, mereka

datang kepada Nabi SAW untuk menjelaskan keadaan

Thu'mah dan mengharapkan beliau membelanya. Nabi pun

hendak melakukafrnya, maka turunlatr ayat, 6lt-a5$
il,{'$ is*;',i't lxSL.-,,5tal'&) 'K*t 6fi, ,,$rt
i;i*; @,.# W(,sZi 6fa ;kti;@ e-;
#;1 ';$e5- 3-41 * "sesungguhnya Kami telah

menurunkan Kitab lcepadamu dengan membawa kebenaran,

supaya lcnmu mengadili antara manusia dengan apa yang

telah Allah wahyukan lcepadamu, dan janganlah kamu

menjadi pmantang (orang yang tidak bersalah), karena

rr07' Ibnu Janzi dalam 74d At Masir (2/l9O) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (2ll5l).
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l.
I

(membela) orang-orang yang khianat- Dan mohonlah ampun

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk

membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya'"

Maksudnya adalatr Thu'matr bin lJbairiq dan kaumnya'

6\ L.4 ;-3 tTK t#\ A i+ A 
"* 

;1';" 5u
@ 5-o; -n* LK J I ia$i ,i (ll"Begtnitah
l**u, lramu iitotton adalah orang-orang yang berdebat

untuk (membela) mereka dalam lcehidupan dunia ini. Maka

siapakah yang alcan mendebat Allah untuk (membela)

merel<a pada Hari Kiamat? Atau siapakah yang menjadi

pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?" Maksudnya

adalatr Nabi Muhammad SAW dan kaum Thu'mah'

53a6i#-6t j#'*,:,.fr'$:f r.1 :fr{'
@ tlj, "Dan barangsiapa yang mengerjakan keiahatan

dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada

Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang." Maksudnya adalah Nabi Muhammad

SAW, Thu'matr, dan kaumnYa.

4,fi i9 l^$i t3S $L|;*- gfj"Barangsiapa vang

mengerjalran dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya

untuk (kemudharatan) dirinya s endii. "

Q j. -* ;1X Gyl "^ed; ;-K tii " D an b ar an g s i ap a v an s
mingerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya

kepada orang yang tid.ak bersalah-" Maksudnya adalahZaid'

bin Samin.

@ tij *t3C* Sg ii"Mot* sesungguhnva ia tetah

berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata"'

Maksudnya adalah Thu'matr bin Ubairiq.
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i*33 d{'it J:l$tri "sekiranya bu*an *arena *arunia
Allah dan rahmat-Nya kepadamu, " wahai Muhammad.

6'#l fy gSaYi $ i J ;ir"L4r,a
t6'U (XtHt- "Tentulah segolongan dari mereka

berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi merekn

tidak menyesatkan melainlan dirinya sendiri, dan mereka

tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu."

Maksudnya adalah kaum Thu'matr bin Ubairiq.

W ,K i v 41;o't|i{t3 ;'rt ag'it Jfrs
i: )* 6$, ;tfr li'<rfS "Dan (iuga trnrena) Attah tetah

menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah

mengajarlcan kepadamu apa yang belum knmu ketahui. Dan

adalah karunia Allah sangat besar atasmu, " wahai

Muhammad.

+# 5 -r1'4 A U 1 r+* u rP e {r* " ridok
ada kebailran pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia)

memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf," hingga ayat ini
menyeluruh dan berlaku untuk seluruh manusia.

E;r.,o3;: ai$f i'# 11 +4 b Jilt $9 a
i955l "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah

jelas kebenaran baginya, dan mengilcuti jalan yang bukan
j alan orang-orang rnulsnin. "

Ikrimah berkata: Ketika ayat Al Qur'an ini diturunkan
kepada Thu'mah bin Ubairiq, ia langsung menemui kaum

Quraisy dan kembali kepada agamanya semula, kemudian
mencuri barang-barang milik Hajjaj bin Ilath Al Bahzi yang

disimpan di dalam sebuah bejana, kemudian As-Sulami

sekutu bani Abduddar, dan melubangi bejana itu, sehingga
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batu-batu berguguran atasnya, dan membuatnya terkena

reruntuhan batu-batuan tersebut. Ketika pagi menjelang,

mereka mengusirnya dari Makkah, maka ia keluar dan

bertemu dengan para kafilatr dari Batra', dari bani

Qudha'ah. Thu'mah menghadang perjalanan mereka dan

berkata, "Aku merupakan ibnu sabil yang kehabisan bekal!"

Mereka lalu membawanya sampai tiba di tempat mereka,

pada waktu malam, ia menganiaya pemilik rumah dan

mencuri barang-barang mereka, kemudian pergr, namun

mereka berusaha mengejar dan mencarinya, hingga mereka

menemukannya. Thu'mah lalu dilempari bafu oleh mereka

sampai mati.

Ibnu Juraij berkata: Semua ayat ini diturunkan berkaitan

dengan Thu'matr. Ayat-ayatitu diturunkan sampai ayat, ity

'i6 tA 3!t 5i 6 '#-5 .L'{i- 6 id.f rt
"sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa

mempersehttukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia

mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang

dilcehendaki-Nya)'

Diturunkan kepada Thu'mah bin Ubairiq, dan mereka

berkata, "sesungguhnya ia melemparkan baju besi itu ke

rumatr Abu Mulail bin Abdullah Al Khazraji."

Ketika ayat Al Qur'an ini diturunkan, ia pergi menemui

kaum Quraisy, dan terjadilah apa yang terjadi padanya.rr0s

10455. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Salman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

rr08. 61 Mawardi dzlam An-Nuleat wa Al Uytn (11529). Lihat As-Sirah An-

Nabawiyah karya Ibnu Hisyam (2ll7l) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil (2ll5l).
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Dhahhakberkatamengenaiayat,'il8t-C,nl1l'61'{A.
"Supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang

telah Allah wahyukan kepadamu, " ia berkata, "Dengan apa

yang telah Dia turunkan kepadamu dan apa yang telah Dia
aj arkan dalam kitab-Nya.

Ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki Anshar yang

menitipkan baju besinya, lalu temannya (yang dititipi,
seorang sahabat Rasul) mengingkarinya, maka kaumnya

marah kepadanya, sehingga mereka datang kepada

Rasulullatr SAW seraya berkata" 'Mereka telah mengkhianati

sahabat kami, padatral dia seorang muslim yang bisa

dipercaya, maka maafkanlah dia dan peringatilah dia'. Nabi

lalu bangkit untuk memintakan maaf dan membantatr alasan

orang yang dituduh bersalah, padahal Nabi melihat batrwa

dia tidak bersalah, dan dia yang berdusta. Allah lalu
menjelaskan peristiwa itu melalui firman-Nya, :ltriaJ6-
';i'l 

"dtJ 
\^ ntit'ii '{A. dV,ASfi 

1 sn,,isin,ro
Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan

apa yang telah Allah wahyukan kepadamu', hingga firman-

Nya, 52Vj i*'"K J { '.lrou siapakah yang menjadi
pelindung merela (terhadap siksa Allah)?'

Allah telatr menj elaskan pengkhianatannya. Laki-laki Anshar
itu pergi menemui kaum musyrik di Makkah, kemudian ia
kembali pada agamanya semula (murtaO. Lalu
diturunkanlatr ayat padanya, fi Y ):, :y Jfi;l ;tji- {t
A"$'i 'Don barangsiapa yang menentang Rasui sesudah

jelas lrebenaran baginya', sampai ayat, figJ. eri:,i 'Dan

Jahanam itu' seburttk-buruk tempat kembali'.,I lOe

rroe' Ibnu luzidalamZad Al Masir (21190).
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Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang tepat berdasarkan bukti
yang jelas pada ayat itu adalatr pendapat yang mengatakan bahwa

pengkhianatan pada ayat ini maksudnya adalah pengingkaran terhadap

barang titipan, karena hal itu sudah masyhur pada makna khianat

dalam perkataan Arab, dan pengarahan penakwilan Al Qur'an kepada

makna-makna yang paling masyhur dalam perkataan orang-orang

Arab lebih dapat diterima daripada yang lainnya.

ooo

'0(6 4* ffit # 1j,6, 3-5i * j&7;

@r+'617
"Dan iangulah l<ffiw bqileba (unark membela) or orrlg-

orottg ymtg menglihianati ilirinya. Sesnnggzlvryo Allah
fidak nenyrl<ai or(mg-or(mg yorrg selaluberkhianat lagi

bugelfuwr.g dosd."

(Qs. An.Nisaa' [{]: 107)

rakwil lirman 4!r!' 6l'111 #fr l';,(;r-1-$t * i&7;
6 er? 6( 6 -rA* @oo jinganbn kamu berdebat [antuk

membelal orangirrang yang mengkhianai dirkyo" Sesungguhnya

Allah tidah menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi
bergelimang dosa)

Abu Jarfar berkata: Maksud ayat, i{-17; "Do, janganlah

kamu berdebat (untuk membela)," maksudnya adalah, 'TIai

Muhammad, sehingga kamu membela."
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6 'b;'et- 35t qi "orang-orang yang mengkhianati

dirinya, " maksudnya adalah orang-orang yang mengkhianati dirinya
sendiri. Membuat pengkhianatan dengan berkhianat terhadap harta

orang yang mempercayakannya kepadamu, yakni bani Ubairiq.

Janganlah engkau membela orang-orang yang menuntut hak mereka

dan janganlah membela pengkhianatan yang dilakukan pada harta

mereka.

6 gr7 6(6 4-$ 61 '"ir;"s"rurgguhnya Ailah tidak
menyulrai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang
dosa," maksudnya adalah, "Sesungguhnya Allatr tidak menyukai

orang-orang yang mengkhianati orang lain dalam hal harta, dan

melakukan dosa terhadap orang lain, pada perkara yang telah Allah
haramkan.

Apa yang telatr kami katakan sama seperti yang telah

dikatakan oleh para atrli tafsir, dan telah terdatrulu penyebutan riwayat
tentang mereka.

10456. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qaladatr, mengenai ayat,Tj

Af.f 'b';'CL- 3-,5t * i;Q "o"n jangantah trnmu

berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati
dirinya," ia berkata, "Seseorang mengkhianati pamannya

sendiri dalam hal baju besi, lalu ia melemparkan tuduhan

kepada seorang Yatrudi. Paman laki-laki itu lalu berdebat

dengan kaumny4 dan seolah-olah Nabi SAW memintakan
maaf untuknya, hingga tiba di daeratr kaum musyrik. Lalu
turunlah ayat, ts3lfrX'#ti)ibJilt q9{, 'Dan
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barangsiapa yang menentang Rasul sesudahielas kebenaran
, t , rrlll0DagmYa 

o.,0

C'1$-it#'Ft if 'ui;hg$-Si q6i'u'bj;3 '2

w$jL3)1gi6$7;rtG617
" Mer elca b er s entbuny i dflri marnrsia, tatapi mer el<a tidnk
busunkrnyi dnri y',Jilah, pandd Nlahbesefia mqela,

l<etika padf, suatlrt malan mselca menetapl<artlrcputuson
ralwsia yar.g Allah fidruk ridhni. Dan adalah AltahMoha

Metiputi (irrnz-Nva) 

ff ffiLT i;::rf "ka 
w aknru"

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ,rg1 'U 6jX3
"Merelra bersembunyi dari marutsia," adalah, "Orang-orang yang

mengkhianati diri sendiri telatr bersembunyi serta senantiasa

bergelimang aib dan kemaksiatan."

"Dari manusia" maksudnya adalah tidak dapat melakukan apa-

apa padany4 kecuali mencela perbuatannya manakala mereka

mengetahuinya, dan yang ditanggung hanya rasa malu dari perbuatan

yang buruk.

;tl i, 63t# $j "T"topi mereka tidak bersembunyi dari

Allah," padahal Allah Maha Mengetatrui perbuatan mereka, dan tidak

ada perbuatan mereka yang tersembunyi dari-Nya. Dia dapat

menghukum mereka sekehendak-Nya, dan Allatr lebih layak untuk

rrto' Abdurazzaq dalam tafsir (11476).
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disikapi dengan rasa malu daripada kepada selain-Nya, serta lebih
pantas untuk diagungkan.

tlzztlziage; g"Padahal Allah beserta mereka, " maksudnya adalah

Allah melihat perbuatan mereka.

;fi'u 6i-{ C i4-?r;*xetttra pada suatu malam mereka
menetaplran keputusan rahasia yang Allah tidak ridhal, " maksudnya

adalatr, "Ketika pada waktu malam mereka menetapkan keputusan
yang tidak diridhai Allah, mereka merubatr dari kondisi asal dan

membuat kedustaan padanya."

Telah dijelaskan makna tatsbit pada selain pembahasan ini,
yaitu setiap perkataan atau perkara apa saja yang terjadi pada waktu
malam.

Juga diceritakan dari sebagian orang Tha'i dalam batrasa
mereka bahwa makna tatsbit adalah "pergantian". Aswad bin Amir
bin Juwain Atha'i melantunkan syair ketika mencela seseorang,

f,F rii.tr 'iyv ..ggt*A5'"4.:
"Engkau mengubah perkataanlru terhadap Abdul Malik.

Semoga Allah memerangimu sebagai hamba yang durhaka.rrll

Maksudnya adalah, "Kamu mengganti perkataanku. "
Diriwayatkan dari Abu Razin, ia berkata (untuk menjelaskan

makna ayar){r;4;-, bahwa maksudnya adala}r "membuat rencana".

10457. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia

rrrr' Ibnu Athirh dalam Al Muharrir Al wajiz, nartun berbeda dengan lafazh dan
riwayat yang ada.

f,rk fft ii,r Uir ...1+:ir e'*'3,
Namun bait-bait itu saling berdekatan (tidak jauh berbeda).
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berkata: sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Abu Razin, tentang ayat, )jii 'c d;i-{ ( '6;'S- it
,,Ketika pada suatu malam merela menetapkan keputusan

rahasia yang Allah tidak ridhai," ia berkata, "(maksudnya

adalah) mereka menyusun rencana yang tidak diridhai

Allah."lll2

10458. Ahmad bin Sinan Al washiti menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Yatrya Al Hammani menceritakan kepada kami

dari Su$an, dari Al A'masy, dari Abi Razin, riwayat yang

serupa.ll'3

10459. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

.Lb&xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu

Razin, riwayat yang sama.tllo

Abu Jarfar berkata: Pendapat ini makranya serupa dengan

penjelasan yang telah kami katakan, dan itu merupakan ta'lif
(membuat-buat), yaitu menyamakan dan mernbuat perubatran dari hal

yang sebe,namya, serta perubahan dari makna yang sebenamya kepada

makna yang lain.

Dikatakanbatrwamaksudayat,$!ii5-$q6'u'oi*5-
ii j ,Merelca bersembunyi dari manusia, tetapi merepa tidak

bersembunyi dari Allah," adalatr kelompok yang datang kepada

Rasulullah SAW dalam masalatr perrbelaan bani Ubairiq, serta

perdebatan dalam perrbelaan, sebagaimana telatr kami sebutkan

ttr2. 16oo Abi Hatim dalan tafsir (4/106l) dan Ibnu Athi)'ah dzlamAl Muharrir Al
Wojiz(2ltto).

,tt .Ibid.
tut. 

1614.



sebelumnya dan telatr berlalu, yang disebutkan oleh
lainnya.

TabbAth:Ihafuri

Ibnu Abbas dan

W $H(-1 lilJ $(3 "Do, adalah Altah Maha meliputi
(ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. " Maksudnya adalatr

Allatt Maha Meliputi dan Matra Pelindung dari perbuatan mereka
(orang-orang yang menyembunyrkan sesuatu dari manusia), dari
kesalahan-kesalatran yang mereka lakukan lantaran perasaan malu
yang timbul dari dalam diri mereka sendiri, dan dari perubahan

mereka terhadap perkataan yang tidak diridhai Allah dan perbustan
mereka yang lain, karena tidak seorang pun yang dapat

menyembunyrkan sesuatu dari-Nya. Dia Matra Mengawasi mereka
untuk hal yang seperti itu, hingga nanti Dia akan memberikan balasan

atas perbuatan mereka.

o00

^\ 
3+4 ;-3 t7li tdJI A #:5r* ;.t'f"-rti

Se- '''#iKJl#J)-i3i#
"Beginilah l<mru4 l<frnw selalian adalah oxtng.srang ydrrg
berilebat unhrk (menrbela) merela dalarnl<ehidupan &mia

ini. Mal<n siapalcah yorng orl<frrl mendebat Allah unrr,,tk
(manbela) merel,a padn Hari Kiamat? Atau siapal<ah yutg

menjadi pelin/nrng msel<n (terhadap siksa Allah)?"

(Qs. An.Nisaa' [4]: 109)

Abu Jatfar berkata: Maksud ayat, ?#:5'& ;.{'6 5U
qaXi ,6i q "Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang

yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini,"
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adalah, ..Hai golongan orang-orang yang berdebat membela bani

Ubairiq dalam kehidupan dunia, begitulatr keadaan kamu'"

Huruf ha dan mim pada ayat, i{il berfungsi untuk

menyebutkan orang-orang yang berkhianat.

i# 
.31 3+4 si,3 "Moko siapal<ah yang akan mendebat

Altah untuk (membeta) merefta" Maksudnya adalah, "Barangsiapa

menyelisihi dan mendebat Allatr untuk membela mereka pada Hari

Kiamat." Artinya, pada hari manusia dibangkitkan dari kubur untuk

dihimpun, saling membela, padahal Allah yang akan melakukan hal

itu pada diri mereka, dan menyiksa mereka di dalamnya.

Sesungguhnya mereka akan kernbali pada waktu yang lain, yakni di

akhirat, pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat membela

mereka dari-Nya, dari sisi-Nya, pada apa yang diberlakukan dengan

mereka berupa siksaan yang pedih dan adzab yang menyakitkan.

Ayat, 5r+- 3 'r*'rft J { ",lrou siapakah yang meniadi

pelindung merel<a (terhaiap siksa Allah)Z " maksudnya adalatr, "Siapa

yang menjadi pelindung mereka, orang-orang yang berkhianat pada

Hari Kiamat kelak?" Mioyq barangsiapa berserah diri dalam

perdebatan mereka ke,pada tuhan mereka pada Hari Kiamat nanti.

Telatr dijelaskan makna walulah pada pernbahsan yang lalu,

yaitu melaksanakan perintatr orallg yang mewakilkan sesuatu padanya.

ooo
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6;^a 
^i 

4- 6t i#'*ifr ;r5 5 r";i W i,
@r;

"Donbarangsiapdyorr.gmenger jalcmtlccjalwtandan
menganiay a dirirrya, lrr.rrrudian ia molwn arnpun lnp"da
Alldh, niscaya ia mendapati Nlah Malw Pengarnpun lagi

MahoPenyayang."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 110)

rakwit firman Anah: #'i,a^3 ;$- i EA jS_ f,,
lU) g;'a 6i p,J- At fO;" barangsiapa yang mengerjokan

kejahatan dan menganiaya dirtnya, kemudian ia mohon ampun
kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang)

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalatr, "Barangsiapa

melakukan perbuatan dosa, yaitu kejatratan, menganiaya diri sendiri
karena perbuatannya sendiri, berhak mendapat siksaan dari Allah."

'ntl iF 'li "K"*udian ia mohon ampun kepada Allah. "
Maksudnya kemudian ia bertobat kepada Allah --{engan sebenar-

benar tobat- dari apa yang telatr ia lakukan, dari perbuatan jahat dan

menganiaya diri sendiri, serta kernbali pada perbuatan baik yang
disukai Allah, yang akan menghapus perbuatan dosa dan
menghilangkan kesalahannya.

(d.s 6jra 6i )-"J- "Niscaya ia mendapati Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. " Maksudnya mendapati Tuhannya
menghapus dosa yang telatr diperbuat dengan memberikan maaf
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untuknya dari siksa dan atas kesalahan yang telah dilakukannya, serta

Maha Penyayang terhadap hamba-Nya.

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ayat ini.

Sebagian berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalatr

orang-orang yang telatr disifati oleh Allatr dengan khianat pada ayat,

e-A 'oiAr_ 351 * i& 71,,Don iangantah kamu berdebat

(untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya."

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang

yang berdebat untuk membela orang-orang yang berkhianat, ygrl1g

telarr Allatr firmankan mengenai merek4 C rf '3't4 ;"1i6 5li
q\i tgl "Beginilah kamu, kamu seka'lian adalah orang-orang

yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini."

Kami telatr menyebutkan kedua pendapat ini dan semuanya

ada pada pembatrasan yang telatr lalu.

Abu Ja'far berkata: Me,lrurut kami pendapat yang benar

adalah yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr "semua perbuatan

buruk atau menganiaya diri sendiri," sekalipun ayat ini diturunkan

pada perkara pengkhianatan dan perdebatan orang-orang yang

membela pengkhianat yang perkaranya telatr disebutkan oleh Allatt

pada ayat sebelumnya.

Perkataan kami sama seperti yang diungkapkan oleh

sekelompok atrli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:



Tafsir Ath:Ihtfuri

10460. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari
Syubah, dari Ashim, dari Abi Wa'il, ia berkata: Abdullah
berkata, "Bani Israil, apabila salah seorang dari mereka
melalnrkan perbuatan dosa, maka pada pagi harinya tertulis
mengenai pembayaran kafarat atas dosanya di pintu
rumahnya. Seseorang berkata, "Allah telah memberikan
kebaikan kepada bani Israil."

Abdullah berkata, "Apa yang Allatr berikan kepada kalian
lebih baik daripada yang pernatr Dia berikan kepada

mereka."

Allah menjadikan air itu suci bagimu. Allah berfirman,'tiiqt -ii li!i'-, #1 fAS'rt W tJSs $y65t,
&;4*O"n (iuga) orang-orang yang apabila mengeriakan

perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat
akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa
merelca.. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 135)

W 6i *4 .itt i;i-4'i,iG, ;$ 5 $fi W f,,(4-: "Dan barangsiapa yang mengerjatran kejahatan dan
menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada
Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang."rrts

10461. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun
menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abi Tsabit, ia
berkat4 "Seorang perempuan datang kepada Abdullatr bin
Mughaffal untuk be'rtanya tentang seorang perempwm yang
berzrnakemudian harnil, dan ketika wanita itu melatrirkan, ia

!rr5' Ibnu Athivah dalaAl Muharrir Al Wajiz (AfiD.
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membunuh anaknya. Ibnu Mughaffal berkata, 'Apa baginya?

Bagrnya neraka!' Wanita itu lalu pergi sambil menangis

tersedu-sedu, maka Ibnu Mughaffal lalu memanggil wanita

itu dan berkata, 'Yang aku lihat dari perkaramu tidak lain

kecuali salah satu dari dua perkara, lfi i\ E$ W fi,/ 4 (2 L6i rr.tr'itl )t4'*,ar3 "Dan barangsiapa

yang mengerjalcan kejahatan dan menganiaya dirinya,

kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia
mendapati AUah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hubaib bin Tsabit berkata, "Wanita itu pun mengusap air

matanya lalu pergi."l I 16

10462. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, mengenai ayat, iliJf i 'iG' l5-5 $-; W- it
U; 5:'a ';\i ,4- '1t( *Don barangsiapa vans

mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian

ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, " ia berkata, "Allah

menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa Dia

mempunyai sifat Penyantun, Maha Pemaaf, Matra Muli4
serta Matra Luas ratrmat dan ampunan-Nya, sekalipun

perbuatan dosa hamba-Nya itu melebihi luas langit dan

bumi, atau setinggi gunung."lllT

ooo

1116' fis-Su)uthi dalalor. Ad-Durr Al Mantsur (A678), ia hanya mnisbatkannya
kepada Ibnu Jarir, dan lbnu Katsir dalam afstt (41267\.

rrrT' Ibnu Jauzi dalam kd Al Masir (21194) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahlcam Al Qur'an (5/380).
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t5; W {,i i,?s 1; ;* i6tAy (ry;fls- ;t

" B ar angsiap a y arry mengeri al&rJ ilo sa, mal<a sesunggu hrry o
ia rnurgerial<anrrya unl;.tk (kerrudlwatan) dirirry a sendiri.

D m y',J;tah Malw Mmgetalwi logi Morha Biiakana.,,
(Qs. An-Nisaa' [4]: 111)

Takwit lirman Atrah: * iF,ar5i6b 1,;rL,$l-;S
W l}i, 'if $(3 @arangsiapa yang mengerjakan dosa, maka

sesangguhnya ia mengerjakannya untuk fkemudharatanJ dirinya
sendirl Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijahsana)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah, .,Barangsiapa

melakukan perbuatan dosa secara sengaja maka ia menanggung
akibatnya, membahayakan dirinya, dan merendatrkan dirinya sendiri,
tanpa seorang pun yang lain hanrs menanggunggrya.,,

Abu Ja'far berkata, "Wahai orang-orang yang gemar berdebat,
janganlah kalian memperdebatkan dan membela mereka yang
ber*hianat, sekalipun mereka adalah keluarg4 sanak kerabat, maupun
tetangg4 agar kalian terbebas dari kesalahan, karena jika kalian
memperdebatkan permasalatran mereka dan membela merek4 berarti
sama seperti mereka. oleh sebab itu, janganlah kalian mendukung
mereka dan janganlatr berselisih untuk membela mereka.',

Ayat, V.S; W ':"1 $?3 "Dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana," maksudnya adalatl, ..Hai orang-orang yang
berdebat untuk menrbela mereka, sesungguhnya Allah Matra
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Mengetahui perbuatanmu terhadap orang-orang yang mengkhianati

diri mereka sendiri, dalam perdebatanmu demi membela mereka, dan

perbuatan kalian yang lainnya. Juga perbuatan orang-orang selain

kalian. Sesungguhnya Dia Matra Pelindung atas kalian dan mereka,

hingga memberikan balasan terhadap masing-masing dari kalian dan

mereka.

Ayat, (S- 6Maha Bijaksana," maksudnya adalatr, "Dia
Maha Bijaksana dalam mengatur dan mengurusmu, serta mengatur

semua makhluk-Nya."

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada bani

IJbairiq. Telatr kami sebutkan pendapat yang mengatakan hal itu pada

pembatrasan sebelumnya.

ooo

bt3 q $A $ q; -4 ;1'l Gt tr W +6;- ;i
@6j

"Donbarangsiapoyolttgmeflgerialrolnkesalahflruatrludosa,
l<crrrudian diatduhlcmrry o l<epadt ot orng y ong fidak

bersalah, maka se$rnggul*yo ia tclahWuat ilf,tu
l<r:bolwngan ilm ilosa yolrtg ttyatfl."

(Qs. An,Nisaa' [4lz ILZ)

Takwil firman Allah: Qj-+;-X GS 311e!;,#s-;S
G *S q g g foi" barangsiapa yang mengeriakan

kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yarrg



tidak bersalah, mafu sesunguhnya ia telah
hebohongan dan dosayang nydo)

fafitA&:IW

berbuot sacta

Abu Ja'far berkate: Maksudnya adalah, "Barangsiapa
melaknkan kesalatran (yaitu dosa) atan itsm (fltu suatu kemaksiatan
yang tidak boleh dilalnrkan)."

Allah mernbedakan antara khathiah (kesalatran) dengm itsm
(maksiat), karena kesalatran terkadang dilakukan secara sengaja atau

tidak sengaja, sedangkan ffszr dilalcukan atas dasar kesengajaan. Jadi,

Allah mernbedakan penyebutannya. Dengan kata lain, Allatr
berfirman, "Barangsiapa melahrkan kesalahan yang tidak disengaja

dan lremal<siatan yang dilahttcan secara sengaja." Ei. -* ;_'j
"Kemudian dinduhkannya kepada orang yang tidak bersalah,"
maksudnya, 'I(emudian melemparkan kesalatran atau dosa tersebut
kepada orang yang tidak bersalah."

q b$ q Sg i{, "Mot- sesungguhnya ia tetah
berbuat suatu lcebohongan dan dosa yang nyata," maksudnya ia telatr
melakukan pendustaan yang keji dan dosa yang besar, yakri dosa
yang besar akibat melakukan kemaksiatan s@ara sengaja.

Para ahli tafsir be6eda pe,lrdapat mengenai maksud firman-
Nya, t{i-j setelah semuanya sepakat batrwa omng yang telatr
melemparkan kesalahan dan dosa kepada orang yang tidak bersalatr
adalatr perbuatan yang telah didatangkan dari bani Ubairiq, seperti
yang telatr kami jelaskan pada bab sebeltrmnya.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah seorang laki-
laki dari golongan 6uslim, yang bernama Lubaid bin Sahl.
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah seorang laki-

laki dari golongan Yahudi, yang bernamaZaid bin Samin, dan telah

kami sebutkan riwayat tentang orang yang mengatakan demikian pada

pembahasan sebelumnya. Ibnu Sirin termasuk orang yang mengatakan

bahwa laki-laki itu adalah orang Yahudi tersebut.

10463. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ghundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari

Syubatr, dari Khlid Al Hadzdza, dari Ibnu Sirin, mengenai

ayat, ({j.4r;i'X "Kemudian dituduhl<annya kepada orang

yang tidak bersalah," ia menyatakan, "(Maksudnya adalah)

orang Yahudi."lll8

10464. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Badal bin Al Mihbar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Khalid, dari

Ibnu Sirin, riwayat yang sama."'e

Ada yang berpendapat batrwa ayat,(Lj..4 jj_ "Dttuduhknnnya

kepada orang yang tidak bersalah," artinya adalah, "Kemudian

dilemparkan perbuatan dosa orang yang telatr berkhianat tersebut

kepada orang yang tidak bersalah."

Huruf ha pada lafazh .4 kembali kepada perbuatan dosa.

Kalaulatr dijadikan kinayah untuk penyebutan dosa dan kesalatran itu
dibolehkan, maka perbuatan-perbuatan, sekalipun berbeda dalam

pengungkapannya, namun referensinya hanya kepada satu makna,

yaitu perbuatan.

"rt. Ibnu Abi Hatim menyebutkan keduanya dalam tafsir (4/1063), Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (21196), dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (11528).

trte. Ibid.
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Makna ayat, 6j*SW J:s{l ii "Moko sesungguhnva ia

telah berbuat suatu ftebohongan dan dosa yang nyata," adalah,

,,Orang yang melernparkan tuduhan 
-atas 

perbuatan maksiat yang ia

lakukan- kepada orang yang tidak melakukannya'"

Ayat, li(if maksudnya adalatr pendustaan dan kebohongan'

Ayat, G *S maksudnya adalatr dosa yang nyata' Allah

menjelaskan pertanggungiawaban pelakunya terhadap Tuharurya dan

memberitahukan kebalikannya kepada orang yang mengerti kejadian

yang sebenamya.

OOO

nur.J ;ii"L4IE .zL iG53 6{" fi( 351trt
'ii\ J iii {, n 6}66 W lya}u.c;

# a$ iG,K { 64$;r ",K$i,'=56rt 6$
@ EJt a{";'fr

" S e lcirany a bul,.an kmenfl l<antnia Nlah dm r almat'N y a

l<ep ado,mu, ten1tlah segolongan dmi mu ela b etl<eingirwrr

l<r,rras unfiik mmyesatkanrntt. Tetapi rnuela finnk

menyesatl<mt nelahrlcan dirhrya sendiri, dart rnereka fidak

dapat nefialwyakomw sedikit punkcpadarrut. Dan (iugo
- 

l<areno) Nlah telah merumml,artKitab danhil<mflh

l<epadonnt, df,rr taloh nmgaiatlcartl<epadnru a\a yang

befuin tlorrrau l<rztalwi. Dan adalah kf,twJia AJ;lah sangat

bescr oltmlitttl.n

(Qs. An.Nisaa' [4]: 113)
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Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, fi( 3-5 itrt
,1#5i il{o*S"ktranya buknn karena karunia Allah dan rahmat-Nya

kepadamu," adalah, "Hai Muhammad, sekiranya Allah tidak

memberikan karunia dan rahmat-Nya kepadamu. Dia menjagamu

dengan memberikan taufft-Nya" dan menjelaskan kepadamu

mengenai pengkhianatan itu, lalu kamu urung melakukan perdebatan

demi melakukan pembelaan terhadap orang yang memiliki hak ketika

menuntut haknya."

Ayat, ;ir"L$-E .A "Tentulah segolongan dari mereka

berkeinginan keras," maksudnya adalah, "Tentulah sekelompok dari

mereka berkemauan keras." Yakni orang-orang yang telah

mengkhianati diri mereka sendiri.

nU J "[Jntuk menyesatkanmu," maksudnya adalah

memalingkanmu dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, mereka

mencampuradukkan urusan khianat dengan kesaksian mereka untuk

orang yang berkhianat di sisinya, batrwa ia bebas dari tuduhan yang

mereka tuduhkan kepadanya, permohonan mereka kepada Nabi-Nya

untuk memaafkan dirinya, dan melaksanakan permintaan maafnya

kepada sahabatnya.

Allah lalu berfirman, "Tidaklah orang-orang yang mempunyai

keinginan keras itu dapat menyesatkanmu untuk tidak melaksanakan

hukum yang telah diwajibkan dalam hal pengkhianatan baju besi itu,

kecuali diri mereka sendiri."

Apabila ada yang berkat4 "Bukankah sisi kesesatan mereka

datang dari diri mereka sendiri?"

Dikatakan: Penyesatan mereka terhadap diri mereka sendiri

artinya, mereka telatr metakukan perbuatan dosa itu pada hal-hal yang

tidak dibolehkan oleh Allatr untuk dilakukan. Oleh karena itu, Allatt

berfirman, dan telatr terdahulu penjelasan tentang mereka pada apa
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yang telah terdahulu disebutkan dalam kitab-Nya melalui lisan Rasul-

Nya kepada makhluk-Nya, dengan melarang mereka untuk tidak

saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, serta

memerintahkan untuk saling menolong dalam kebenaran. Jadi, sudatr

sepantasnya Allah menjelaskan perkara tentang orang-orang yang

berusaha membela orang-orang yang berkhianat, yang telah dijelaskan

dengan ayat, (..4L {#t K{; "Dan ianganlah kamu meniadi

penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-

orang yang khianat. " Maksudnya adalatr menolong mereka yang telah

menganiayanya, bukan mereka yang berselisih kepada Rasulullatr

dalam menuntut hak mereka. Itulatr penyesatan mereka terhadap diri
mereka sendiri, sebagaimana dijelaskan Allah melalui firman-Nya, C,i

,d u 4# v5 "#n 16fu-*retapi mereka tidak

menyesatknn melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat

memberi mudharat sedikit pun kepadamu," dalam urusan orang yang

berkhianat ini, dari kaumnya atau keluarganya. Sekalipun mereka

berperangai keras, tetap saja tidak akan bisa membahayakan dirimu

dan tidak akan mampu memalingkanmu sedikit pun dari jalan

kebenaran, karena Allah telah menetapkanmu dan membenarkanmu

dalam urusanmu, serta menjelaskan kepadamu perkara orang-orang

yang telatr berusatra menyesatkanmu dari jalan kebenaran dalam

urusannya dan urusan merek4 batrkan mereka lalu saling membuka

kej elekan diri sendiri.

Ayat, ";K$i (jirt 4$ 'ai dit; "Dan Quga trarena)

Allah telah menurunkan Kitab dan hilonah kepadamu."

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalatr, "Hai Muhammad,

apa yang telatr Allah kanmiakan ke,padamu dari berbagai nikmat-Nya,

dan Dia telatr menurunkan kitab kepadamu, yaitu Al Qur'an, yang di
dalamnya berisi penjelasan mengenai segala sesuatu, baik petunjuk

maupun nasihat.
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"^K$'t "Dan hilonah," maksudnya adalah menurunkan kitab

sekaligus hikmah kepadamu, yaitu apa yang telah disebutkan di dalam

kitab, baik secara global maupun terperinci, mengenai halal dan

haram, perintah dan larangan, hukum-hukum, sertajanji dan ancalrlan-

Nya.

{3' ,K d U, 4${t "Dan telah mengaiarkan kepadamu

apa yaig belum kamu ketahui," dari informasi mengenai orang-orang

terdahulu atau orang-orang sekarang, segala yang telatr terjadi, dan

apa yang telah Dia ciptakan. Semua itu adalatr karunia Allatr atas

kamu.

Ayat, ( .V: 6{" ;tfi |ir 6fi "Dan adalah knrunia Allah

sangat besar atasmu."

Abu Ja'far berkata: (Maksudnya adalatr), "Hai Muhammad,

sejak kamu diciptakan, Allah senantiasa memberikan karunia-Nya

kepadamu, maka bersyukurlatr atas kebaikan yang telah diberikan-Nya

kepadamu, dengan selalu berpegang teguh untuk taat kepada-Nya.

Bersegeralatr kepada keridhaan serta cinta-Nya, dan tetaplatr konsisten

terhadap apa yang telatr diturunkan kepadamu melalui kitab dan

hikmah-Nya. Sesungguhnya Allah dengan segala keutamaan-Nya

memberikan pertolongan kepadamu dan melindungimu dari angkara

murkall20 orang-orang yang ingin melakukan kejahatan terhadapmu

dan berusatra memalingkanmu dari jalan-Nya, sebagaimana Dia

menjagamu dari urusan orang-orang yang berkeinginan keras

menyesatkanmu dari jalan-Nya dalam hal urusan orang yang

berkhianat itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu

dari kejahatan jika Dia menghendakimu mendapatkan kejahatan

karena telah kamu melanggar perintatr-Nya dan larangan-Nya, dengan

,tzo Ghailah artinya perkara yang rnmgkar. Bentuk jamaknya adalah Ghawa'il.

lafarin dawahi artinya bencana.Liflut At-Lisaz (entri: Ji).
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cara mengikuti orang-orang yang berusaha memalingkanmu dari
jalan-Nya."

Ayat ini merupakan peringatan dari Allah untuk Nabi

Muhammad SAW atas kesalatran yang telah dilakukan beliau, dan

sebagai peringatan dari-Nya untuk Nabi, yang sudah menjadi hak

dalam melaksanakan kewajib* 
l1ftbebankan 

kepada beliau.

6 +# f 'r14 A Ufl n+*,i,r',L4'ES
,3;::t fi *6i; {$'j4:5 j1K- Jii$i 4 &t

WrA*;i
"Tidnk ada l<ebail<m pafu l,cbarryal,an bisil@n.bisil<frrr

mereko, kecuali bisilcan.bisil<a; dori onmg ydrJg merryuruh
Qnarrusia) memberi sedel<ah, atmt berhnt ma'ruf, dtou

mengadal<an perdonaian di arrtma fiitmilsia. Dan
b ar ang siap d y olttg bqhnt denikiart lrar ena mencmi

kerdham Allah, mal<n l<elak Karni membqi l<epadany a
pahalayarlgbesolr," (Qs. An.Nisaa' 141:. LL4)

rakwil lirman Allah: li I ;{;3 6 # ;r'Ei
,>-rI>j -d:;Jil$ 

jli;- qi"nAt 4 &tf +rf tW'44
W H *i sfi -ii Trua* ada kibaikan pada hebanyikan

bisikan-bisihan mereko" hecuali bisikan-bisihan dart orang yang
menyuruh [manusioJ memberi sedekah, atau berbuat ma?raf, atau
mengadakan perdanaian di antara manusio. Dan barangsiapa yang
berbuat demikian harena mencari keridhaan Allah, malw kelak
Kami memberi kepadanya pahala yang besar)
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, U ,l>L O- ';>:1

;{;t "Tidak ad.a pebaikan pada pebanyapnn bisiknn'bisikan

mereka), adalatr, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-

bisikan semua manusia.

+# ilyl;,A Uit"Kecaali bisikan-bisipnn dari orans

yang menrynth (manusia) memberi sedeftah, atau berbuat ma'ruf"

Maksud kata al ma'ntf adalatr segala sesuatu yang telatr diperintahkan

atau dianjurkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan baik dan

kebajikan.

t6( 4 &t J "Arou mengadakan perdamaian di

antara manusia," makiudnya adalah mengadakan perdamaian di

antara orang yang bertikai dan berselisih, dengan cara yang telah

dianjurkan oleh Allatr, agg keduanya kembali pada kasih-sayang dan

persatuan yang diizinkan dan diperintafukan Allah dalam perdamaian

tersebut.

Kemudian Allah SWT melrgabarkan temtang hal-hal yang telatr

dijanjikan-Nya terhadap perbuatan tersebut, Dia berfirman, ffi- ii
ifi -67 iCfr ll "Dan barangsiapa yang berbuat dernikian

lcnrena mencari lreridhaan Allah.* Maksudnya adalah, "Barangsiapa

memerintahkan manusia untuk bersedekatr, berbuat kebaikan, atau

mengadakan perdamaian di antara sesama manusia karena mengharap

keridhaan Allah."

t1-9"*1 +;i sfr *Maka leelak Kami memberi kepadanva

pahala yang besar," maksudnya, "Kelak Kami akan memberinya

ganjaran yang besar atas perbuatannya." Juga te,lrtang hal-hal yang

telah disebutkan Allah menge,nai jumlah besar itu, tidak ada batasan

me,ngenai hal itu dan tidak ada seorang pun )rang mengetahui kadar

besar tersebut.

Para ahli batrasa berselisih pendapat mengenai makna ayat,

l)
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'i'6,A l; I ;d# G ,{,L a- ';rJ "ridak ada

kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisilcan mereka, kecuali bisikan-

bisikan dari orang yang rnenryruh (manusia) memberi sedekah."

Sebagian atrli nahwu Bashratr mengatakan bahwa maknanya

adalah, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan

mereka, kecuali bisikan-bisikan tersebut adalah bisikan yang

menyuruh orang-orang untuk bersedekah, seolatr-olatr huruf athaf
(sambung) pada huruf "';" bersambung dengan huruf ha dan mim

pada lafazh it:*. Jadi, menurut ahli bahasa, hal tersebut salah,

karena huruf Y! tidak ber-'athaf kepada huruf mim dan ha dalam

pembatrasan ini, sebab tidak ada makna pengingkaran (jahd)

sebelumnya.

Sebagian atrli nahwu Kufah mengatakan bahwa huruf i.l.
terkadang bisa berkedudukan khafad! (kasrah) dan nashab (fathah),

sedangkan jika berkedudukan khafadh (kasrah) maka redaksinya

menjadi,

'1."1fr-* u d* e '$i *riaok ada kebaikan pada

kebanyalran bisikan-bisikan merelca," kecuali orang-orang yang

memerintahkan untuk bersedekatr, sehingga makna lafazh 6$l
berdasarkan penakwilan ini adalatr orang-orang yang berbisik,
sebagaimana Allatr berfirman, *Sl$tifi {i qSrt4Y "Tiada
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah
lceempatnya." (Qs.Al Mujaadilah [58]: 7).

Allah juga berfirman, {t i iyi "Dan sewaldu merekn

berbisik-bisf&." (Qs. Al Israa' llTl a7)

Sedangkan jika berkedudukan nashab (fathah) maka lafazh

6:;; berubah menjadi fi'tl (kata kerja). Oleh karena itu, ia bisa

berkedudukan nashab, karena pada saat itu terjadi istitsna munqathi'
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(pengecualian yang terputus), karena ;, berbeda dengan sfi\
sehingga bertentangan dengan ucapan seorang penyair,

,-11r; fl 'qrti yl ... )ri'u il)t ttr...
"...tidak ada seorang runi, Raba', kecuali beberapa binatang yang

belum j elas bagiht.... "r r2r

Terkadang hunrf C, bisa berkedudukan menjadi rafa'
(dh ammah), sesuai ucapan seorang penyair,t r22

i-;lt't* tqr vt ...;i A.'; i:r',
"Dan sebuah n"g"rironr tiada seoran[ r"*on oun di sana, kecuali

beberapa ekor kijang berwarna abu-abu dan putih."rrz3

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat adalah

menjadikan huruf ii berposisi l,hafadh (kasrah), sebagai jawaban

tt22

I 123

An-Nabighah Adz-Dzibyani menyebutkan bait ini dalam judul ,4 )tiJ-tt.
Dalam syair tersebut ia menyatakan pujian kepada Nu'man dan permintaan
maaf kepadanya atas tuduhan yang dilontarkan oleh oleh Al Munkhil Al
Yasylorri dan anaknya, Qura'i, serta membebaskannya dari berita pendustaan.

Ar-rub'artinya rumah. Awari artimya kandang binatang.
Bait syair ini disebutkan dalamMa'ani Al Qur'an karya Al Farra (1/288).
Lihat Ad-Diwan (hal. 30).
Penyaimya adalah Jarran Al 'Ud Ad-Dhamiri, yaitu Amir bin Al Harits An-
Nurnairi, seorang penyalr, dan menjadi sufi setelah mengenal Islam. Ia
kemudian menggunakan ssfaglan kalimat Al Qru'an dalam syairnya. Ia
rnenyebutkan bahwa jarran al 'ud adalah bagan leher kayu. Seperti itulah ia
menjulnki dirinya dalam syairnlra.Lih^t Al A'lan (31250).

Bait syair ini disebutlan di dalam Ad-Diwan (hal. 25). Al Farra
menyebutkannya dalam Ma'ani Al Qur'an (l/288). Y*tz al ya'afir adalah

bentuk jamak dati yafur, yaitu scekor kijang yang berwarna abu-abu. Lihat
Al-Lisan (enti: f).
Kata al 'rs merupakan bcntuk jamalr dari kata a'yas, yaitu seekor kijang
berwamaputih" LkatAl-Lisan (entri: ri- ).

r l2l
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atas kalimat ,sfit, sehingga lafazh afit bermalana c$l sebagai

jamak, seperti, ,fAl (beberapa orang yang berbisik) ,,ri-;pll dan

FJ"!|. Itulah -alioa yang paling sesuai.

Jadi, maknanya adalah, 'Hd Muhammad, tidak ada kebaikan

pada kebanyakan orang yang berbisik, kecuali mereka yang

memerintahkan bersedekatr, berbuat kebaikan, atau mengadakan

perdamaian di antara manusia. Sesungguhnya mereka itulah orang-

orang yang akan mendapatkan kebaikan."

ooo

,W';b &i tsifiX t;iY.rtbJill ;t9,;
W ai6"';r14-+-i,i JSY ji|'r,;Ai

"Don barangsiapa yar.g mandntang Rasu.l semdah ielas
l<ebenarmtbagtrya, Dan nrengikuti ialfln yolngbul<srr ialan

ot clttg. ev sng rwl<min, l<anri biarl<arJ ia leluasa terhadf,p
kesesatan yang trzlah dilonsainya itu, drrr-Karni masuld<mt
ia l<,e, dalam Jalwwrn, fun Jalwram itu, sebulttk bwal<nya

tcmpat liembali."

(QS. An-Nisaa' [4]: 115)

rakwil lirman Auah:_ 'i # t1 ):2 b J{lt efi{t
fi;.ri6 "';ri; -t#3 3; Y-X lo*r-*n g; e:t$

(Dan barangsiapa yang menentang Rasal sesudah jelas kcbenaran
baginyo. Dan mengihuti jalan yang bukan jalan otang-orang
mukmin, Kami biarhan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah
dihuasainya ita dan Kami masakkan ia ke dalam Jahanam, dan

Jahanam itu sebaruk-buruknya tempat kenbali)
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, Jtdll 09 (/: "Dan

barangs iapa yang rnenentang Rasu[" adalah, "Barangsiapa berselisih

dan memusuhi Muhammad SAW, kemudian meninggalkannya karena

permusuhan tersebut."

A#'i # 11 )'i l "sesudah jelas kebenaran baginya,"

maksudnya adalatr sesudatr jelas batrwa ia seorang rasul, dan apa yang

datang dari sisi Allah merupakan jalan yang menunjuki kebenaran dan

jalan yang lurus.

'WA ,W& i{j "Oon mengilruti jalan yang bukan jalan

orang-orang mulonin," maksudnya adalah mengikuti jalan yang bukan

jalan orang-orang beriman serta tidak mengikuti metode yang mereka

gunakan. Itu berarti telah kafir kepada Allah, karena kufur terhadap

Allah dan Rasul-Nya bukanlatr jalan orang-orang mukmin dan tidak

termasuk dalam ajaran mereka.

3; C -;$r "Ko*i biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang

telah dikuasainya flz," maksudnya adalah, "Kami jadikan ia meminta

tolong kepada penolongnya dan meminta bantuan kepada patung serta

berhala-berhalanya, padahal itu hanya perbuatan yang sia-sia serta

tidak mendatangkan manfaat apa-apa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10465. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid tentang ayat, Jf Y .di, "Kami

biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah

dihrasainya itu," ia berkata, "Dari tuhan-ttrhan yang

batil."l l2a

1124. Ibnu Abi Hatim ddam usir (4/1066) dan Al Qrrthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (5/386).
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10466. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.ll"

2i-. . ,
F-+ .l#i, 'Dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam,"

maksudnya adalatr, "Kanni masukkan ke dalam api neraka Jahanam,

yalmi membakarnya dengan kobaran api tersebut."

Telatr kami jelaskan makna lafazh,*LJl pada pembatrasan

yang telatr lalu, sehingga tidak perlu mengulasnya kembali pada

pembahasan ini.

bA.$ "Dan Jahanam itu seburuk-burulotya tempat

l<embali, " maksudnya adalah, "Seburuk-buruk tempat kembali adalatr

neraka Jahanam."

Ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang ber*fiianat, yang

telalr Allatr sebutkan perihal mereka padaayat, ( -; 'u-t;€$&S;
"Dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak
bersalah), lcarena (membela) orang-orang yang khianar." (Qs. An-
Nisaa' [a]: 105) ketika sebagian dari mereka enggan diajak bertobat,

diantaranya Thu'mah bin Ubairiq, ia lebih memilih menjumpai kaum

musyrik penyembah berhala di kota Malkah, lalu ia menjadi murtad,

meninggalkan Rasulullah dan agamanya.

ooo

rr25. Ibid.
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J iM fl -afi 5i Y'],/,j. o,'{A 6 3s-1 6i i'L

(rj. Y{ri'j;'t{t i't tl;i
"sesunggahnya Alldh tidflk mengilnquni dosa

memper selcuai<an (sezuatu) dengart Dia, dmr Dia
mengampuni d,osa yfiWlain dmi syinlc iatbdgt siapa yolng

dil<ehendaki-Nyo.Barmtgsiapayartgrnempersekutul<mt
(sesulotr.) dengan Allah, mal<fl sesr,rnggutvrya ia telah
tersesat sejuthlaulvnya." (Qs. An,Nisaa' [4]: 116)

Takwil firman Attah: y, ';j-:.* '{A 6i+X- I '7i i'y

L;. WjL''{r ;$ lA i3}174[Ais6i (sesungguhnva

Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan [sesuatuJ dengan

Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa

yang dikehendaki-Nya Barangsiapa yang mempersekutukan

fsesuatuJ dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat

sejauh-jauhnya)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Sesungguhnya

Allatl tidak mernberikan ampunan kepada Thu'mah, karena ia telah

berbuat sylrik serta mati dalam keadaan musyrik, dan tidak ada

seorang pun dari makhluk-Nya yang melakgkan perbuatan syirik dan

kufur akan mendapat ampunan dari-Nya."

-4$6i 6 '#-t "Dan Dia mengampuni dosa yang lain

dari syirik i/2," maksudnya adalatr, "Dia mengampuni dosa selain

perbuatan syrik, bagi orang-orang yang Dia kehendaki." Orang yang

dimaksud oleh Allah SWT adalah Thu'mah, kalau saja ia tidak

menyekutukan Allah dan tidak mati dalam keadaan musyrik, mungkin

saja ia tennasuk orong yang dikehendaki Allah, dan tentunya ia akan
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mendapatkan irmpunan atas pengtfiianatan dan perbuatan dosa yang
telah dilakukannya pada masa lampau, karena perkara memberikan
siksa atau menghilangkan dosa adalatr urusan Allah.

Begitu juga dengan hukuman orang-orang yang melakukan
tindak kejatratan, urusannya hanya kembali kepada Allah, diberikan
:rmpunan atau disiks4 kecuali tindak kejatratannya itu merupakan
perbuatan syirik dan kufur dengan Allah, sudah pasti ia akan
dimasukkan ke dalam neraka, apalagr ia mati dalam keadaan musyrik.

Apabila ia mati dalam keadaan musyrik maka sudatr tentu
Allah mengharamkannya dari surg4 dan tempat kembalinya adalah
neraka.

As-Suddi mengatakan hal tersebut berdasarkan riwayat berikut
ini:

10467. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
nlengenai ayat, -A:.6i 6,li-j.4'{A 6j+i{ rt i,y
MA "sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa

mempersehttulcan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia
mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang
dikehendahi-Nya," ia berkata, "Kaum muslim yang
melakukan dosa besar akan mendapatkan ampunan dari-
Ny".'"'u

Firman Alleh: tA\$'Ji 3{r 6WF_ srj"Barangsiapa
yang memperselatukan (sesuatu) dengan Allah, malca sesungguhnya
ia telah tersesat sejauh-jauhnya," maksudnya adalah, 'Barangsiapa

Ibnu Athiyah datarn Al Muharir Al Wajiz (il6$.
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menjadikan sekutu bagi Allah dalam menyembah-Nya, maka ia telatr

tersesat dari jalan kebenaran dan jalan petunjuk." Seperti itulah

kondisi orang yang menyekutukan Allatr, karena dia lebih memilih

taat kepada syetan dan berjalan di jalannya, meninggalkan ketaatan

kepada Allah dan ajaran agama-Nya. Ia telah tersesat jauh dan berada

dalam kerugian yang nyata.

ooo

(,v:/'" Jy6&.,4 olj6L-JL.#i o:5&$ ot

@r+i
"Ymtg rnerelro serrbah selain y'.Jilah iab ddaklain hanyalah
bqlwla, dmr (ilengan meny embah berlwla itu) mqel<a tidnk

lain lwnyalah metryerrbah syetan yarJg durhal<o,"

(Qs. An,Nisaa' l4]: Ll7)

rakwil firman Allah: (6t ft +)i u 3i"\ ttl$ans
mereka sembah selain Allah itu, tidah lain hanyalah berhala)

Abu Ja'far berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam

menalorilkan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah,

"sesuatu yang mereka sembah selain Allatt itu tidak lain adalah La[a,

lJzza" dan Manat. Allatl menyebutkan mereka dengan lafazh titl1,

karena kaum musyrik menamakan mereka dengan bentuk femaie
(mu'annats).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:
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10463. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

memberitahukan kepada kami dari Abu Malik, mengenai

ayat, €iy-SL*i u 3&5 ol "Yang merelca sembah

selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, " ia berkata,

"Latta, llzza,dan Manat adalatr mu' annats (perempuan)."1 127

10469. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abi Malik
dengan riwayat yang serup4 hanya saja ia mengatakan

batrwa mereka semua adalah mu'annats (perempuan).1128

10470. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, €ii$L*i u 3;"$ ttl "Yang mereka

sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala," ia

berkata, *Mereka menamakannya dengan perempuan; I-atta,

Manat, dar- lJz.za."r 
r29

10471. Yunus menceritakan kepadalru, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada karri, ia berkata: Ibnu Zud
mengatakan tentang ayat, (:flf$yr1i u 5;"$ol "Yang

mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah

berhala," ia berkata" '"Tuhan mereka adalah Lati4 Unu
Yasaf, dan Naila, yang semuanya dalarn benhrk mu'annats,

yang mereka se,mbah selain Allah. Allah berfirman, irLS

t!t9r1 (,u:< {y6i4'Dan (dengan menyembah berhala

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (411067), Al Mawardi dqtarrn An-Nukat wa Al
Uytn (11529), da. Ibmr Jagzi dqtan lad Al Masir (21203).
Ibid.
Ibid.

tt27.

I l2t
I t29'
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itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syetan yang

durhaka'."rr3o

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Mereka

menyembatr selain-Nya, dan yang mereka sembah hanyalah benda

mati yang tidak adajiwanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10472. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, o!
&i{L"*i c!;"X"Yang merelu sembah selain Allarh

itu, tidak lain hanyalah berhala," ia berkata, "Mereka

menyembatr benda mati."l I 3 I

10473. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, (.6t-it .gi e 3;"X- ol "Yang mereka sembah

selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, " ia berkata,

"Mereka menyembatr benda mati, benda yang tidak

bemyawa."ll32

10474. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin

Fadhalah menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

mengenai ayat, (f;f$L*i u. 5;"$ ol "Yang mereka

Al Mawardi dzlamAn-Nuknt wa Al Uyrn (11529) dan Ibnu huzi dalamZad
Al Masir (21203).
Ibnu Janzi dalam 7ad Al Masir (A2$) dan Al Mawardi dalam An-Nulrat wa

Al Uyun (1/530).
Ibid.

ll30

I 13t

I 132
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sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala," ia

berkata "Al inats artinya semua benda mati yang tidak

bernyawa, diantaranya kayu kering dan batu yang keras.

Allah berfirman, tLj lLYS$56&ti o$ 'Dan (dengan

menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah

menyembah syetan yang durhalea', hingga firman-Nya,

4l;l.il 6$( ";h55'...mereka (memotong telinga-

telinga binatang ternak), lalu merekn benar-benar

memotonguyal " (Qs. An-Nisaa' [4]: 119).tt33

Ada yang berpendapat batrwa malaranya adalah menjelaskan

pemyataan kaum musyrik yang mengatakan batrwa para malaikat

adalah anak-anak Allah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10475. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir

memberitatrukan kepada kami dari Adh-Dhahhak, mengenai

ayat, 6iy-JL"*i e 3i"$ ol "Yang mereka sembah

selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, " ia berkata,

"Mereka mengira para malaikat adalah anak-anak Allah."ll34

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalatr,

"sesungguhnya pemeluk berhala itu menamakan berhala-berhala

mereka dengan bentuk perempuan, maka Allah menurunkan ayat-Nya

yang berkenaan dengan hal tersebut."

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1067) dan Ibnu Jauzi dara,t 7ad Al Masir
(2t203).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1067) dan Al Mawardi dzlamAn-Nulcat wa Al
Uyun(11529).

I 133
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10476. Suffan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Nuh bin

Qais, dari Abi Raja', dari Al Hasan, ia berkata, "Masing-

masing daerah Arab mempunyai patung sendiri-sendiri,

mereka biasa menyebutnya untsa bani fulan'. Oleh karena

itu, turunlah ayat, 6,Si$L*i u3;"Xol'Yang mereka

sembah selain Allah tiu, itdaklain hanyalah berhalal "1135

10477. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin

Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Nuh bin Qais

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Saif

Abu Raja Al Huddani menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Al Hasan berkomentar, "Masing-masing

daerah Arab...." Lalu ia menyebutkan riwayat yang

sert pa."36

Ada yang berpendapat batrwa Malma lafazh "inats" dalam

pembatrasan ini adalah patung berhala.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10478. Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi{ te,ntang firman Allalt, (:Sy*nerhala," ia berkata,

'?atung b€rhala."lI37

Ibnu Athiyah datan ll Mulwnir Al Wajiz Qlll3) dm Al Bagbawi dalaut
Ma'alim At-Tanzil (A$q.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llffi) dan Ibnu Jauzi dalam hd Al Masir
(a2B).

I 135.
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10479. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.""

10480. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, ia berkatar "Dalam mushaf Aisyah terdapat ayat,

tluji l1 9\\ 'u o;:i- ol'Yang mereka sembah selain

Altah itu,' tidak lain ' hanyalah berhala-berhala

(autsana)'. "1t39

Abu Ja'far berkata: DiriwqyaJkan dari Ibnu-Abbas,.bahwa ia

membaca ayat tersebut dengan, gf yt *\\ ,i: o';n- ,Jl "Yang

merelra sembah selain Altah itu,. tidai lain hanyalah 'berhala

(unutsa)," yaitu bentuk jarnak dari kata tunggal j-9, seakan-akan

bentuk jamaknya adalah 6i Aan rJj, kemudian huruf waw diubah

menjadi hamzah yang di-dhammah-kan Sebagaimana dikatakan, 11

'F!' 9ru'j;i maksudnya adalatr';ll,sebagaimana dinyatakan

dalam firman Allah, -$ fiSi W "Dan apabila rasul-rasul telah

ditetaplran waktu (mgreka). " (Qs. Al Mursalaat U7): 1l) yang

maksudnya adalah '*ij
mereka menvebutkan bahwa Ibnu Abbas

dengan ,;UJ Yf g\'r'a oi;;'ol*Yang
Allah itu, tidak laii hanyalah berh;la,"tt40

membuat jamak c,tl)t, rurmun kernudian

Sebagian dari

membaca ayat tersebut

merela sembah selain

seakan-akan hendak

rr3E. Ibid.
It3e. Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al UWn (11529) dan Ibnu Javzi dalam fud

Al Masir (21203).rr'o. Al Bahr Al MuhithkaryaAbuHaypan (nq.
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menjamaknya dengan kata Uif, sebagaimana kata -lLlJl a,jurnakkan
menjadi l].1,i.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang diperbolehkan di antara

bacaan-bacaan yang ada adalah:
./ztl€Sily*i uO;"$ol"Yang mereka sembah selain Altah

itu,,tidak lain hanyalah berhala, " yang berarti bentuk jarnak dari kata

Ji, krr"rra bacaan itulah yang terdapat dalam mushaf-mushaf kaum
muslim, dan yang telah disepakati oleh umat Islam.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurut
kami adalah yang mengatakan batrwa maknanya adalah, "Tuhan-tuhan
yang disembatr oleh kaum musyrik Arab, dan mereka menamakannya
dengan nama-nama pere,lnpuan, se,perti Latta, lJzza, Naila, dan

Manat."

Telah katakan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat
yang paling tepat dalam hal menalcwilkan ayat tersebut, karena sangat
jelas batrwa makna-makna tersebut diartikan sebagai perempuan

dalam pembicaraan oftulg Arab, juga sudah masyhur dengan makna
ta'nits dan bukan makna yang lain.

Jika demikian maka sudah seharusnya kita mengarahkan
penalorilan ayat tersebut kepada makra yang sudah masyhur,
sehingga penalcurilan ayatnya menjadi, 'Dan barangsiapa menentang
Rasul sesudah jelas kebenaran bagnyq lalu mengikuti jalan yang

bukan jalan orang-orang mukrfn, maka Kami biarkan ia leluasa
terhadap kesesatan yang telatr dikuasainya itu dan Kami masukkan ia
ke dalam Jahanam, seburuk-buruk te,mpat kembali."
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Takwil lirman Allah: 6y$y.gi o:5&$ ;tt (Yans

mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala)

Ia berkata, "(Maksudnya adalah) apa yang disembah oleh

orang-orang yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan

jalan orang-orang mukmin (perbuatan menyembah selain Allah) tidak

lain hanyalah perempuan, seperti Latla, Uzza dan yang serupa

dengannya.

Allah SWT berfirnan, "Orang-orang yang menyekutukan

Allah dan menyembah selain-Nya berupa patung dan berhala, mereka

mengira bahwa hal tersebut dapat dijadikan alasan dalam kesesatan,

kekafiran, dan penyimpangan mereka dari jalan petunjuk dan lurus."

Mereka menyembah berhala tersebut dan mengakuinya

sebagai tuhan mereka.

Lafazh e,t-f)t mengindikasikan sesuatu yang rendah dan hina,

namun mereka mengakui sesuafu yang rendah itu sebagai tuhan

mereka, padahal sebagian dari mereka telah mengerti kerendatran dan

kehinaan benda-benda tersebut, dan dapat menghalangi mereka dari

keikhlasan mereka untuk menyembah penguasa yang agung yang

memiliki semuanya, dan menguasai hamba serta perkaranya.

Takwil firman Auah: tL_;f t,Y:"' Sy6i^i it$ @an
[dengan menyembah berhala ital mereha tidah lain hanyalah

menyembah syetan yang durhaka)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Apa yang disembatr

oleh orang-orang yang menyembatr berhala hanyalah syetan yang

durhak4 yahi durhaka terhadap Allah, menyalatri dan melanggar

perintah serta larangan-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:
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10481. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, tL-; ': 'Y:/"iL 6i;i 06 "Dan (dengan

menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah

menyembah syetan yang durhaka," ia berkat4 "Terus-

menerus bermaksiat kepada A1r5.rrl lal

ooo

@ tt;i (,"6 n rQ-,,$ G* -l6i'a ki
"Yurg ililalcnati y',Jilah, ilan syetl;ln iat nmgatal<mt, 'Scyc

benor-benorakrrr,mengarrtili/uorrihartolwntbaBngkmt
bagion yang ildah ditr,rrtul<m (untl.tk saya)'."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 118)

Takruil lirman Allah: l#,Sr(e rirGll -e6i t\|'ti
lL;;l (Yang dilahnati Allah, dan syetan itu mengatakan, osaya

benar-benar akan mengambil dari hanba-hamba Engkau bagian

yang sudah ditentuhan [untuk saya])

Abu Ja'far berkata: Maksud, 
"61 

'^"; "Yang dilalaati

Allah," adalatt, Allatt menghinakannya dan menjauhkannya ke tempat

yangpaling jauh.

Matcsud aya! fuj t,Y{'Sy6&4 o$ "Dan (dengan

menyembah berhata itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah

It'r. Ibnu Abi 114i6 dalarn tafsir (3/106E).

i
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syetan yang durhalca," adalatr, Allah memberikan kutukan kepadanya

dan menjauhkannya dari semua kebaikan.

Ia berkata, "Lafazb, '6'\f.ti 'Saya benar-benar akan

mengambil, maksudnya adalatr, 'Ketika kutukan diberikan kepada

syetan yang durhaka, ia langsung berkata kepada tuhannya,

lt;i (# 3r:G tt'Lg-i "saya benar-benar atran

mengambil dari hamba-hamba Engknu bagian yang sudah ditentuknn

(untuk saya)".' Maksud lafazh al mafrudh adalah sudah diketatrui."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10482. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai 
^yrt, 

Lifiliyj'"Bagian yang sudah ditentukan,"
ia berkata, "Bagian yang sudatr diketahui."lla2

Jika ada yang berkat4 "Bagaimana bisa dikatakan bahwa

syetan mengambil dari harrrba-hamba Allah bagian yang sudatr

ditentukan?" Dijawab, "Diambil dari bagran mereka dengan

melakukan tipu-daya terhadap mereka (harrba-harnba-Nya) agar

tersesat dari jalan kebenaran, dan mengajak mereka unfuk menaati

syetan, lalu syetan menghiasi jalan yang lurus itu dengan kesesatan

dan kekufuran, sehingga mereka tergelincir dari jalan petunjuk dan

kebenaran."

Dalam ayat ini Allah memberitatrukan kabar dari syetan

mengenai perkataannyq lrfi lL;\ '!;4 ait{iV "Saya benar-

benar alran mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah

ditentukan (untuk sea)," agar orang-orang yang menentang Rasul -
t142. Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21159).
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sesudah dijelaskan kepada mereka jalan petunjuk- mengetahui

bahwa mereka termasuk bagtan yang diambil syetan yang telah

dilaknat oleh Allah, yakni bagtan yang telatr diketatrui, dan mereka

termasuk orang-orang yang menrbenarkan dugaan syetan itu.

Kami telah menjelaskan makna laknat pada pembahasan yang

telatr lalu, maka kami tidak ingin mengulasnya kembali pada

pembatrasan ini.
ooo

#it6$(
wt45'd: ;i;i r;5- {r' $1 6 6;i{t i',;g ;

@ r#t3Gl';i-ii6iei'
"Dan alcubenar-benu al<ilr. mmyesatlcart mereka, df,fi al<f,r.

martangkitl<f,rJ (mg(m.(mg(m kosong padf, merel<a dart

al<anfi rcrryur:ulhrnrr':el,,n(memototrgtelinga'tehngabiang
ternok), lalu merel<t benm.benm mmwtongrry a, ilort ll<frrl

aku surtth nlerel,a @enthah ciptnmt Nldh),lalubenar'
benar mereka merubalwrya". Barangsiapa yang mmiadil<mt

syetan rneniadi pelin./nlnrrg selain Nldh, mah se$rngSuhnya

ia menderfltrrllr,flSirr' yang tuldtf,."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 119)

Takwir lirman Allah: '1h55, ;4,igiit*;6n$;
,6tcil 6fr( (Dan ahu benar-benar akan menyesatkan mereka,

dan akan membangkitktn angan-angan kosong pada mereka dan

akan menyuruh mereka [memotong telinga-telinga binatang

ternakJ, lalu mereka benar-benar memotongnya)



Tatsir AthXlubari

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, '?emberitahuan

mengenai perkataan syetan yang durhaka, yang telah dijelaskan

sifatnya pada ayat ini, 'Dan aku benar-benar akan menyesatkan

mereka, menghalangi mereka untuk mengambil bagian yang telah

ditentukan dari hamba-hamba-Mu, dari jalan petunjuk kepada jalan

kesesatan, dan dari Islam kepada kekufuran'."

{l*tg; "Dan akan membangkitkan angan-angan kosong

pada mereka," maksudnya adalah, ecr{ku (syetan) palingkan diri
mereka yang taat kepada perintatr-Mu dan mengesakan diri-mu, lalu
aku masukkan angan-anganku ke dalam diri mereka agar mereka taat

kepadaku dan menyukutukan diri-Mu.

,jivf 6$( 'lb*!s 4r{s "Dan atran menyuruh

merelra (memotong telingalelinga .binatang ternak), lalu mereka

benar-benar memotongnya, " maksudnya adalatr, "Aku perintalrkan

mereka (hamba-hanrba-Mu) yang menyembah-Mu untuk menyembah

selain diri-Mu dari patung-patung berhala, hingga mereka menyembah

patung berhala tersebut, lalu mengharamkan apa yang diperintatrkan

Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, serta

mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan kepada mereka. Kemudian

mereka mengikuti perintatrku dan melanggar perintatr serta larangan-

Mu."

Kata e,leJt artinya memotong. Malcna itulah yang dibahas

dalam pembahasan ayat ini, 'Mernotong telinga binatang ternak untuk

mengetatrui batrwa mereka benar-benar memotong telinga binatang

ifu."

Sebenarnya tujuan syetan dalam melakukan perbuatan hina itu
adalah agar mereka menyerrbah binatang ternak tersebut, membuat

mereka menjawab seruannyq dan taat kepadanya.



SurahAn-Nisaa'

Penakwilan kami ini sesuai dengan penakwilan para mufassir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10483. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan ke,pada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, 
"i'(il 

6$(!H55i "Lalu mereka benar-benar

memotongnya, " ia berkata, "Memotong binatang ternak dan

binatang yang bebas, lepas, serta tidak terikat. Memotong

telinga binatang-binatang tersebut untuk kesewenang-

wenangan dan kezhaliman merek".,l 143

10484. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, ,i'(il 66( '1h55 #f,$; "Dan

alran menyunth mereka (memotong telingaielinga binatang

ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, " bahwa

maksud lafazh "memotong telinga binatang ternak" adalah

membelatrnya hingga menjadikan telinga binatang ternak itu

terbelah.lla

10485. Al Qasim menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Qasim bin Abi

Bazzahmengabarkan kepadaku dari Ikrimah, tentang firman

Allah, 
"i'(il 

6$( |H1# "Lalu merepa benar-benar

memotongnya. " ia berkat4 "Agama yang disyariatkan iblis

I 143

I 144
Abdurrazzaq dalam tafsir (11476) dan Ibnu lavzi dalam kd Al Masir (21205).

Ibnu Abi H;tim dalam tafsir (4/1069) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2t2os).



TafsirAth:Ihafui

kepada mereka, seperti bentuk binatang-binatang ternak dan
binatang-binatang liar yang dilepas bebas."I I 45

rakwit firman A[ah: "ft( 4L 3;iS i#i<i;fran akan
aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar
mereka merubahnya)

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat
mengenai makna ayat, 

u$l 
6 <j#1i"Lalu benar-benar merelca

merubahnya."

Sebagian berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah,
"Aku perintatrkan mereka untuk merubah binatang-binatang ternak
ciptaan Allah dengan memotong bagian-bagian yang khusus dari
binatang tersebut."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10486. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami
dari Ammar bin Abi Ammar, dari Ibnu Abbas, bahwa ia
membenci pemotongan bagian-bagian yang khusus tersebut,
ia berkata, *Oleh karena itu, diturunkanlatr ayat, ;#';g;'51 jE- 3;t1i'Dan akan alat suruh mereka (merubah
ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnyat. "tt46

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1069), Ibnu Jauzi dalam kd Al Masir
(21205), dan Al Mawardi dalamAn-Mttatwa Al Uyn (11530).

I ta5
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10487. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi

bin Anas, dari Anas, bahwa ia tidak menyukai kekhususan

(pengebirian) tersebut, ia berkata, "Oleh karena itu,

diturunkan ayat, "$l 6 3#'i';g;'Dan aknn alar

suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar

merekn m erub ahny a'. "1 t 47

10488. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi bin

Anas, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Yaitu pengebirian,

dan itulah maksud firman Allah, ;i 6 6##';g;
'Dan akan alcu sunth mereka (merubah ciptaan Allah), lalu

benar-benar mereka merubahnya'. "1 t 48

10489. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Mutharrif, ia

berkata, "seorang laki-laki menceritakan kepadaku dari Ibnu

Abbas, ia berkata, 'Pengebirian binatang yang serupa'.

Kemudian ia membac r, 51 6 6ii4 ii)<ii 'o""
al<an alru suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-

benar mereka mentbahnyat.' rtt49

10490. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Abu

Ja'far Ar-Raazi memberitatrukan kepada kami dari Ar-Rabi

bin Anas, ia berkat4 "Merubah ciptaan Allatt dengan

melakukan pengebirian."l I 50

rr47. Ibid.rr4t. Ibid.
rr/te. Ibid.
rr50. Abdunazzaq dalam tafsir (11477).
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10491. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu
Ja'far bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia
berkata: Syibil memberitahukan kepadaku bahwa ia
mendengar Syatr bin Hausyab membaca ayat ini, 3SX1
";t1 6 "Lalu benar-benar mereka merubahnya," ia

berkata, "Pengebirian, ia berkata: Aku memerintahkan Abu
At-Tayyah, untuk menanyakan kepada Hasan tentang
pengebirian kambing, dan ia berkata: "Tidak mengapa."ll5l

10492. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq
memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Pamanku Wahab

bin Nafi menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi
Bazzah, ia berkata: Mujahid memerintahkan kepadaku untuk
bgrtanya kepada Ikrimah tentang firman Allah, 3;j11
'it 6 "Lalu benar-benar mereka merubahnya."

Ikrimatr lalu berkata, "Itu adalatr pengebirian."ll52

10493. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari Abdul Jabbar bin Ward, dari Al
Qasim bin Bazzah, ia berkata: Mujahid berkata kepadaku,

"Tanyakanlah hal tersebut kepada lkrimah." Maksudnya
adalah ayat, 'fi 5L 3S1i #';g; "Dan akan atat

suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar
merekn merubahnya. " Ikrimatr lalu berkat4 "Pengebirian."
Mujahid berkata, 'Apakah hal tersebut termasuk dalam

kutukan Allah? Demi Allah, padatral ia tahu batrwa hal
tersebut bukanlatr pengebirian. Tanyakanlah kepadanya

lagr." Aku lalu bertanya kepada Ikrimatr, dan ia berkata,

"Apakatr engkau tidak mendengar firman Allah pada ayat,

I t5l

I 152
Ibid.
rbid.
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";ii,,;te $-;iiW ;dt$4;i fi g,L,Fitrah Arah

yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu- Tidak

ada perubahan pada fitrah Allah'. (Qs. Ar-Ruum [30]: 30)

Untuk agama Allah." Aku lalu menceritakan hal tersebut

kepada Mujahid, dan ia berkata, "Sudah sepantasnya

mendapatkan kehinaan Allah.' l l s3

lo4g4. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Laits, ia berkata: Ikrimah

berkata tentang ayat,'$\ 6 3141"Lalu benar-benar

mereka mentbahnya, " ia berkata, '?etrgeb;i*.,1ls4

10495. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bi

Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun An-

Natrwi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muthr Al

Waraaq menceritakan kepada- kami, ia berkata: Ikrimatt

ditanya tentang firman Allah, "fii (L 3;i5 #';g;
"Dan akan aht sunth mereka (merubah ciptaan Allah), lalu

benar-benar merela merttbahnya," lalu ia menjawab,

'?engebiri*.rrll55

10496. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ismail

bin Abi Khalid, dari Abi Shaleh, ia berkata,

"Pengebirirrr.rrl I56

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1069), Ibnu Jauzi dzlam tud Al Masir

(21205), dan Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al Uyun (1/530).

ibnu Abi Hatim dalam afsir (4/1069) d"n Al Mawardi dalatnAn-Nukat wa Al
Uyun (11530).
tunu ibi Hatim menyebutkan keduaqra dalam tafsir (4/1069) dan Al
Mawardi dalanAn-Nukat wa Al Uyun (1/530).

rbid.

It54.

I t55.

I 156
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10497. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi
menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata:

Aku mendengar Anas bin Malik berkata mengenai ayat,
'fi 6E 3;i* #;g; "Dan atran atru suruh meretra

(merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka

merubahnya," ia berkata, "Diantaranya adalatr

pengebirian."l ls7

10498. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman

bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Salamatr menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, seperti itu.rls8

10499. Ibnu Salamah menceritakan kepada kami dari Ammar bin
Abi Ammar, dari Ibnu Abb1, seperti itu.rr5e

10500. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Ikrimah,

bahwa ia membenci pengebirian, ia berkat4 "Oleh karena

itu, diturunkanlah ayat, ';tfr 4L 5i$*ff/<ij ,om

akan aht suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-

benar mereka merubahnyar "l16o

10501. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Suffan
memberitahukan kepada kami tentang firman Allah,
'51 -* 3#Ai "Lalu benar-benar merekn

merubahnya, " ia berkata, "Maksudnya adalatr pengebirian
(memotong bagian-bagian tertentu)."

tt57

I l5t
I 159

n@

. rbid.

. Ibid.

. Ibid.

. rbid.
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, *r{ku suruh

mereka untuk merubah agrlma Allah."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10502. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, ";nl 5L 3;i41 ;#';g;
"Dan akan alu sunth merelca (merubah ciptaan Allah), lalu
benar-benar mereka merubahnya, " ia berkata, "Perubahan

pada agama Allah."l16l

10503. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman dan Abu Ahmad menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari

Qais bin Muslim, dari Ibrahim, tentang firman Allah, ;#tg;
"51 6 3;i4i "Dan akan aht suruh mereka (merubah

ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya," ia
berkata, "Perubahan pada agama Allah."l162

10504. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais bin Muslim
menceritakan kepadaku dari Ibratrim, seperti itu.l163

10505. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Qais bin
Muslim, dari Ibrahim, seperti itu.l16{

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (41L069), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uyun (11530), dan Al Baghawi dalanMa'alim At-Tanzil (21159).
Ibid.
Ibid.
Ibid.

I t62

I 163

I 164
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10506. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim,
seperti itu.l165

10507. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abi Sa'd
bin Sufran menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim,
dari Ibrahim, seperti itu.

10508. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Pamanku menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Abi
Bazzah, ia berkata, err{ku memberitahukan Mujahid
mengenai perkataan Ikrimatr tentang firman Allah, 6#*
"$1 -4 'Lalu benar-benar merelca merubahnya', ia
kemudian berkata, 'Perubahan pada agama Allah'."I166

10509. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin
An-Nahwi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muthr Al
Waraq menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
menyebutkan perkataan Ikrimatr kepada Mujahid tentang

firman Allah, "jtl4fi- 6$i1i"talu benar-benar mereka

merubahnya," ia berkat4 "Kebohongan seorang hamba."
";n1 a& 3#'itg; "Dan akan aht suruh mereka

(merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka

merubahnya, " ia berkat4 'Menciptakan kebohongan pada

agama Allah."l167

r165. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1069) ,la. Ibnu Athiyah dzlanAl Muharrir Al
Wajiz(2lll4\.

:li. Abdurrazzaq dalam tafsir (l/477).
1t67. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1069), Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al

Uyun (11530), dan Ibnu Athiyah dzlamAl Muhanir Al Wajiz (2/ll4).
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10510. Ibnu waki dan Amr bin Ali menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari

Mujahid dan Ikrimatr, keduanya berkata '?enrbatran dalam

agama Allatr."lt68

10511. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Maharibi dan Hafsh menceritakan kepada kami dari Laits,

dari Mujatrid, ia berkata, '?enrbahan dalam agama Allatt'

Allah berfirman, 4i 3/-li 6/1r' '(tulah) agama vang

lurnts'." (Qs. Ar-Ruum [30]: 30).tt6e

lo5l2. Muhammad bin Amr dan Amr bin Ali menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada

kami dari Isa, dari Ibnu Abi NajitU dari Mujahid, tentang

fimran Allah, 31 (E L\4l"Lalu benar-benar mereka

mertbahnya," ia berkata,'ldsucian agama Allah."l I 70

10513. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hu&aifatr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

me,nceritakan kepada lcami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 'itl 4L 3#1i "Lalu

benar-benar mereka mentbahnya," ia berkata' "Lafazh ; J"'iJl

maksudnya agaula"lI7I

10514. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraii berkata: Abdullah bin

Katsir mengabarkan kepadaku, bahwa ia me'lrdengar Mujahi--d

berkata tentang firman AllalL '51 (L 3;,* #tg;
ll6t
il6!)

il70
llTl

. Ibid.

. Ibid.
'. Ibid
. Ibid.
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"Dan akan aht surlth mereka (merubah ciptaan Allah), lalu
benar-benar mereka merubahnya," ia berkata, .?erubahan

pada agama Allah."l172

10515. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan ke,pada kami dari eatadah, tentang firmane-
Allah, ";tl (E <j;##';g;*Don atrnn atu suruh
mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka
mentbahnya, " ia berkata, "Menurut Hasan dan eatadah, arti
ayat tersebut adalatr perubahan pada agama Allah.,,ll73

10516. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
Allah, -if 4 3141 "Lalu benar-benar mereka
merubahnya," ia berkata, '?erubahan dalam agarna
Allah."ll74

10517. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abdul
Malik menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswad,
dari Al Qasim bin Abi Bazzah, tentang firman Allah,
'51 4L 3;i5 "Lalu benar-benar meretra

merubahnya," ia berkata, '?erubahan dalam agama
Allah.-ll7s

10518. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

1t72. Ibid.
It73. Ibid.It7'. Abdunazzaq dalem 149;1 11t477).It75. Ibid.



mensenai ayat,'$l 6 <i##';g;"Dan alan alat

suruh mereka (mentbah ciptaan Allah), lalu benar-benar

merelra mentbahnya," ia berkata, "Makna lafazh.lt Ott
adalah agama Allah."l 176

10519. Diceritakan ke,padaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mende,ngar Aba Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkat4 mengenai ayat, 

u$I 
-4 3S1i "Lalu

benar-benar merelca metttbahnya," ia berkata, "Agama

Allah. Makna firq an Allah (surah Ar-Ruum [30] ayat 30),
';dt,fr 'J-, { fi. ;At fi,li $ g,tt'Fitah Auah

yang telah menciptakan manusia menuntt fitrah ilu. Tidak

ada perabahan pada fitrah Allah', adalah, Untuk agama

a1a5r.,ll77

10520. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

memb€ritahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Ibnu Zaid berkata" tentang firman Allah, <i;i*;itg;
'31 6 "Dan akan aht surtrh mereka (mentbah ciptaan

Allah), lalu benar-benar mereka mentbahnya," ia berkata,

",tgq1;Ltlatr." Ia lalu melanjutkannya dengan membaca

ayat, '1irfi;$) 'e-fr { "Tidak ada perubahan pada fitrah
Allah." (Qs. Ar-Ruum [30]: 30), ia berkata, "Penrbahan

unfuk agarna Allah."l l7t

10521. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Sa'id me,lrceritakan kepada karri, ia berkata: Sufran
menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais bin Muslim

SurchAn Nisaa'

Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir (4/1069) dan Ibnu Jauzi dalam 7ad Al Masir
(u20s).
Ibid.
Ibnu Jauzi d^ln Zad Al Masir Qn0r.

t t76
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menceritakan kepada kami dari Ibrattim, tentang ayat
"itl 4E- 3##';S; "Dan atran atu suruh meretra

(merttbah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka

mentbahnya," ia berkat4 "Perubahan pada agama

Allah."llTe

10522. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz
bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bi
Hudair menceritakan kepada kami dari Isa bin Hilal, ia
berkata, "Katsir 

-maula Ibnu Samralr- menulis surat

kepada Adh-Dhatrtrak bin Mazahim tentang pertanyaannya

mengenai ayat,u$f 6 3;.##';g;Dan atran atru
suruh mereka (mentbah ciptaan Allah), lalu benar-benar

merelca merubahnya', lalu Adh-Dhahhak menjawab

pertanyaan dalam surat yang dikirimkan untuknya, batrwa

. maksudnya adalatr perubatran pada agama Allah."rr8o

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, "6ku suruh

mereka merubah ciptaan Allah dengan menrbuat gambar di badan

(tato)."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10523. Amr bin AIi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami
dari Yunus, dari Al Hasan, mengenai 

"y"t, <i[iSfr1i$3t$f 
lL"Dan alan ahr surtrh mereka (mentbah ciptaan

rr,e. Iba.
rr8o. Ibid.
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Allah), lalu benar-benar mereka menrbahnya," ia berkata,

"Membuat garnbar di badan (t"to)."t"'

10524. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Nuh menceritakan kepada kami dari Qais, dari Khalid bin

Qais, dari Al Hasan, mengenai ayat, '$1 6 <i#41
"Lalu benar-benar mereka merttbahnya," ia berkata,

"Mernbuat gambar di badan (tato)."1182

10525. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada F-i, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus bin IJbaid atau

yang lain me,ngabarkan kepada kami dari Al Hasan

menge,nai ayat, 'fil .4 6Xt# "Lalu benar-benar

mereka mentbahnya," ia berkata' 'ctrdenrbuat gambar di

badan (tat6;.'tt33

10526. Ahmad bin Hazim menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

6!u hJu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hilal Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, ia berkat4

"S@rang laki-laki bertanya kepada Al Hasan, 'Bagaimana

menunrtnu tentang seorang wanita yang mengoperasi

wajahnya?' Ia berkata, 'sudah sepantasnya ia mendapat

kutukan dari Allah karena telah menrbah ciptaan Allah'."1184

10527. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Mu'awiyah me,lrceritakan kepada kmi dari Al A'masy, dari

Ibrahim, ia berkata: AMullah b€rkat4 "Allah melaknat

orang yarg merapikan gigi, me'ncabut rambut alis, dan

Ib,m Abi Hstim dalam tafsfu (4/1070) dm lb,m Jauzi dalam Ztd Al Masir

Qnor.
rbid.
Ibid.
Ib,nu Abi Hath dalam bfsir (4/1070) dm Al Itf,awardi dalan An-Nuhat tu Al
I\nn(tlsto).

iltt.

Ittz
lltS
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melukis badannya, karena (itu berarti) telah merubah ciptaan

411r5.rrll8s

10528. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Ibratrim, dari Alqamah, dari Abdullatr, ia berkata, "Allah
melaknat orang yang menajamkan grgl, membuat tato,

mencabut alis, dan orang yang merapikan grgrnya untuk

kecantikan, karena (itu berarti) telatr merubah ciptaan

Allah."l186

10529. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullatr, ia berkata, "Allatr
melaknat orang yang mencabut rambut alis dan merapikan
glglnya 

-Syu'batr 
berkata, eeflku mengira ia berkata"-

merubatr ciptaan Allah."

Abu Ja'far berkate: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

mengatakan batrwa maksudnya adalalt eefiku me,nyuruh mereka untuk

merubah ciptaan Allah."

HR. Al Bukhari dara,n Shahih (512216) (no. 5587).
Katacrri.ii5r artirya r-lrirairi, dan maksudnya adalah wanita-uanita yang

urerapikan giginya.

Kata ct' r"jr diarnbil dari kata ,rr-t yarrg artinya mencabut rarnbut alis. Kata

Uv,9';Jt diambil dari kata i{tr, yaitu oraog yang mngukir tangannya

dengan janrm. Lihat Al-Lisan.CF artinya r€nggang atau celah. n-f artinya

membuat tato.
Takhrijnya telah dijelaskan sebelumya. Al Mawardi rcqrcbutkannya di
dalam An-Nulcat wa Al Uyn (1/530) dan Ibnu Jauzi dalam tud Al Masir
(2t2os).

u85
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Ia berkata, "Maksudnya adatah merubah agarona Allah, karena

ayat lain menunjulkan bahwa malrranya seperli itu,_dan ayat tersebut

adat:!, .j',-ili 1t{t' ;i, &'}-, I W ;di gt di ;i tby
4l'Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah

itul naa* ada pentbalun pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang

lunts; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui'. " (Qs. Ar-Ruum

[30]:30)

Jika maknanya de,lnikian, sudah tenfu masuk semua perbuatan

yang dilarang Allatl, baik dalam hal pengebirian (memotong bagian

tertentu), membuat tato, menajamkam gigi, maupun perbuatan lainnya

dari perbuatan maksiat, karena hal tersebut tidak dibolehkan.

Termasuk pula meninggalkan semua hal yang diperintahkan Allah,

karena syetan pasti meirgajak manusia kepada semua perbuatan

maksiat, dan melarang untuk menaati-Nya.

Itulah maksud dari 'tnenyuruh mengambil bagian yang telatt

ditentukan dari hamba-hamba-Nya dengan melakulcan perubatran

terhadap ciptaan Allah meldui agamanya".

Abu Ja'far berketa: Tidaldah maknanya bahwa orang yang

mengaratrkan makna aya\'$|<iL <i##';g;"Dan akan aht

sunth mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar'benar mereka

mentbahnya," bahwa ifu mertrpakan janji terhadap perintatr mengubatr

sebagian larangan Allah tanpa sebagian yang lain, atau mengubah

sebagran perintatr Allah tanpa sebagian yang lain. Adapun mereka

yang mengarahkan maknanya kepada pengebirian dan pembuatan tato

dan tidak kepada makna yang lainny4 kare,na yang mereka pahami

bahwa pengubahan disitu adalah pengubahan terhadap tubuh.

fadi, ayat tersebut adalah suatu informasi dari Allah SWT

tentang perkataan syetao, '51 6 €i#'irg; "Dan akan aht
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suruh mereka (merttbah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka

merubahnya." Apa yang diinformasikan adalatr batrwa makna tersebut

bukan yang mengarah kepada hal tersebut, karena pemotongan

telinga binatang ternak terrrasuk perbuatan merubah ciptaan Allah,
dan telinga mertrpakan bagran dari anggota badan.

Dan telah lalu berita tentang hal tersebut, maka tidak perlu lagi
mengulasnya socara global, karena konteks dalam perkataan Arab
adalatr meqielaskan perkataan yang masih global untuk menjadi lebih
jelas, dari yang umum menjadi lebih spesifik, bukan menjelaskan dari
yang sudatr jelas kepada )rang belum jelas, dari yang spesifik kepada

yang umum, dan kitab Allah lebih tepat mengarah kepada konteks

yang telatr baku dalam perkataan orang-orang Arab, bukan kepada

selainny4 sekaliprm me,lrdapatkan jalan.

ao?
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;Ali( 6l('ih55 ;$fS''iaY'*S gn$ ;
4AJ'd: *Ii t*; i'r" 51 6 3;i*i#iS;

, '.t. r)) z

@tfl+ri t46c3'>*'i-iii{rei,
Sii$yi,s{,i#'$ttl

^Dafl alcubenar.funff al<ln nmyeso,J<an n'qela, ilant

at<arr mefiiborrgkitkmt artgan 61flgclt1 lcosong pada nqela
dm at<ffr nenyuz/n nsela (menwwtg telingo'tclinga

binofoirtgtatauark)rlalumer:elabenarbr,ltff nenwtongnya,

dfrrJ at<arr aku $m;/r.nrlieka (nmbah ciptaar- Nlah),lalu
beufi.berufi nrr'"elo- net'fiall,nr,ry,d. BatutgsiaQa yong'

mmiadit<m sletrrlr mor$adi pllnihmg xlodm Nlah, rmnka

sesnngguhny a ia 7a;yjila;7ittlg.,flEifrr yor.g nyda. Syetan iflrt

,rn rrlx,rit *. idtr/lii4drrtiitr/padr nselta dm nrr,'/rtangkitltmt

cttJgtttt orngctn kosoltg padg nrqelco, eadahal syetan itu ddak

tnmianiilconlnpodomrllelrcselaindtritipnnbelal<a"
(Qs. An.Nisaa' [4]: 119'120')

Abu Ja'far berkata: Ini adalah informasi dari Allatt SWT

tentang nasib syetan yang telatr dite,ntukan, yang menentang Allah dan

Rasul-Nya, sesudah dijelaskan petunjuk kepada mereka.

Allah berfirman, "Barangsiapa mengihrti syetan, kemudian

menaatinya dengan melah*an maksiat kepada Allah, dan menyalahi

perintah-Nya, mmjadikan syetan sebagai sehttu dan penolong bagi

dirinya.

(4 6G "- 'r-* i$ "Maka sesunguhnya ia

menderita kenrgian yang nyata," maksudn5/a adalab "SesgnggUhnya
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ia telah hancur-binasq me,lrganiaya diriny4 merendahkan dirinya
dengan kerugian yang nyata" dan sangat jelas kehancuran serta
kerusakannya, karena syetan tidak memiliki penolong dari pihak Allatl
apabila Dia mendatangkan siksaan akibat perbuatan maksiafirya
dengan melanggar perintah dan larangan-Nya. Justru syetan
menghinakannya pada saat ia mernbutuhkan-Nya.',

Selama hidup kondisinya akan terus seperti itu, yaitu
ditangguhkan siksaan untuknyq sebagaimana Allah menerangkan
siratnya dalam ayat ini, 6ii1 #;!ti ,iU- t|,i U4i iU-"syetan itu memberikan janji-janji' kcpada 

' fiereka dan
membangkitlran angan-angan kosong pada mereka, padahal syetan itu
tidak rnenjanjilwn kcpada mereka selain dari tipun belaka.',

Maksudnya adalah, syetan yang durhaka itu memberikan janji-
janjinya kepada para sekutunya (fitu orang-onmg yang telatr
ditentukan nasibnya) untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang
ingin melakukan kejatratan, membantu mereka, melindungi dan
membela merek4 serta mernberikan kemenangan kepada orang-orang
yang berusatra me,lnbenci mereka dan mengalahkan mereka.

Kemudian Dia berfirman, Wfi ir8*ti ri UV j * p adahat
syetan itu tidak menjanjikan l@pada mereka selain dari tipuan
belaka."

Dia berkata, 'Taqii syetan kepada para sekutunya 
-yaituorarrg-orang yang menjadikan syetan sebagai penolong dari selain

Allah- hanyalah tipuan belak4 karena Allah telatr menjadikan janji
syetan 

-yang dib€rikan kepada orang-orang png me,lraatiny+
hanya tipuan dan hrapan-harapan palsu, sekalipun kebenaran itu
diserrbunyikan,l 187 

dan jadilah memeka membutuhkaonlra"

rrt7. Dikatakan i;,Jr';l: rmnetela kcbeoaran itr1 tolah tcrlihat jelas. L;Ai
artinya wnjclaskan tcbcnran setelah scbehmSn tcrscdunyi, sesuai
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Musuh Allah lalu berkata kepeda merekq 'b56';fr 5t

#l8e*&{tffirf;d,*-# n;iZAL UA!)-G;:., i\ "s"'ungguhnvo

Allah telah nenjaniikan kcpadamu ianii yang benar, dan aht pun

telah menjanjikan kcpadamu tetapi aht menyalahinya. Sekali-kali

ttdak kehusaan fugih. terhadapmu, melainkan (sekadar) alat

men)Ef-tt lannu lalu kanu mematuhi serttanht, oleh sebab itu

janguilah kanu menseroa aht, akan tetapi cercalah dirimu sendii.

Afu sekali-kali fidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali

tidak daryt nenolonght. Sesungguhnya aht tidak membenarlan

perbuatamtu memryrsehttukan aht (dengan Allah) seiak dahulu."

(Qs. ltmaaniim ['la]; 22)

Hal itu s€p€rti saat syetan Mata kepada kaum musynk p1d1

waktn perag Badr,.-dan me,mandang baik perbuatan merek4 -A61
$?;j(,?*($-€3 y, J$ cctlAifi'H "Dan

mengatalran, 'Ttdak ada seorang manusia yang dapat menang

terhadap lcanu Wda h,ari ini, dan sesunggUhnya saya ini adalah

pelindungnru'- Maka tatkata kcdua pasukan itu telah dapat saling

lihat-melitut (berhodayn)'. - Lalu menjelaskan kebenaran setelatr

disembrmyikm, melihat de,ngan mata kepalanya sendiri hukuman

pqtra t€rs€but. Allah ke,mudian m€,lrrunkan siksaan kee49

p^ut*n { tC ji2lgy ?1 kjOL 3(: ,:# &,,?3
4-7;i ila ffft'61 

-3!treLi,f; 
"syetan itu tutik kc betakang

sera)n Woto, '&sngalmya saya berlqas dim daripada kamu;

sesugaluqn saln dryt nelilut aw tnng kamu sekalian tidak dapat

nelilnt; sanorguluqn saya tdart kepadg Allah'. Dan Allah sangat

lrcras siba-I{y." (Qs. Al Anfaal [8]: a8)

finr r A[.h, i;X e*lS 'setruang jelaslah kcbenaru itt . " (Qs. Yuu$f

[2]: 51). I.jto, Al-Iis@, (cmi: ./.:;).
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Jadi, janji-janji musuh Allah (syetan) yang diberikan kepada

mereka pada saat mereka membuhrhkannya merupa]<an sebuah tipuan
btl.kl i;lf;W | 4 i ii66y t* il i65ti',.5, -#,#
4q.:-iJi il4"Laksanafatamorgana di tanah yang datar, yang

disanglra air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya
air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa Wn. Dan didapatinya
(lretetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya

perhitungan amal-amalnya dengan cuhtp. " (Qs.An-Nuur pal:39)
ooo

6j (:; 5,.453 X+ ;itJc 6,4 I
'TMelrelco itu tenQotnya lahman ibt nseka fid&

n enperroleh ten@ larli ilmipadmy a"
(Qs. An.Nisaa' [4]: l2ll

rakwit firman Alteh: # 5t4{5*4 ;{SC 4l
l4 (Mereka ita tenp&tya Jahaaam dan mereka tidah

m emp erolch tempal loti AaripoAonya)

Abu Ja'far berkete: Makzud ayaf A{t "Mereka itu,"
adalah orang-orang yang menjadikan syetan sebagai pelindung.

jli; ;{tU "Tempafiqn Jahanam," maksudnya tempat

kembali mereka kelak adalah neraka Jahanam.

l4 # 1tQ$i'un mereka tidak memperoleh tempat
lari daipadanya," ia bertata, "Apabila mereka kembali pada Hari
Kiamat nanti, mereka tidak dryat menemukan tempat lari untuk
mengfuindari siksaan.
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Dikatakan, "Fulan diliputi pe*ara ini," yang diambil dari

bentuk tb W- .fb : apabila menyimpang darinya.

Sebagian disebutkan dari hadits Ibnu lJmar, ia berkata,

"Rasulullatr SAW mengutus pasgkannya pada perang sariyah, dan aku

ada dalam pasukan tersebut. Kami bertemu dengan kaum musyrik,

lalu kami membangun sebuatr benteng atau tempat pertahanan."

Sebagian dari mereka berkata' "Mereka membuat benteng

pertaltanan."

Lafazh'"rU dan 'firir mertrpakan dua kata yang memiliki

arti berdekatan.

aoo

ci * ;i1+ 3Z ei,L6tl ti6i tfir; Oir'
,* ilS #iV ;ifri;r?lW i,-tg Xili q! u

@{ri(
oOrang.orungyaflgb:ann,arJdzmme,/tge,rial<flrJamalart

slralih, krllak al<mrr l<onnr,li masidcorr" ke ddonr swga yaw
mengallr *ngai.*ngai di ilalurvrya selmw'lomarrya. Nlah
tclah menrhat sufrit iartii ytrrgbqrmr. Dm siapaknh yorrg

lebih fun6 pxrtctaorury a drtipaila Nlah.'
(Qs. AnNisaa' l4lz lz2l

Abu Je'fer bertata: Maksud ayat, $3j lit'V O-$ft
c;-+$fi "Arang'orang yang beriman dan mengeriakan amalan

shalih," adalah orang-orang yang Pe'rca)'a kepada Allah dan Rasul-
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Nya, mengakui keesaan-Nya, m€ngakui kenabian Rasulullah SAW,
dan mengerjakan amal shalih.

Ia berkata"'Melaksanakan kemrajiban-ken ajiban mereka "

fiSil q* u 6l *;i3+!4 *K"tok akan Kami
masulrlran ke dalam surga yang mengalir sungai-sungar, " maksudnys
adalah, "Pada Hari Kiamat kelalq pabila mereka ke,mbali kepada
Allah, maka akan Karni masuHrm mereka ke dalam surg4 sebagai

balasan atas perbuatan mereka sewaktu hidup di drmia"

Lafazh c,rl':+ artinya kebrm-keb,n yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai.

6 -W 'uJtL "Di dalanryu selama-lananya," maksudnya
kekal di dalam surga.

V ;tt"ft *Allah telah nentbuat satu janji yang benar,,,
maksudnya Allah telatr me,mbuat j-ji f"g beinar kepada mereka pada

saat mereka hidup di dunia, 5natni janji fng sebe,nar-be,narnya, tidak
seperti janji syetan yang hanya me,mberikan janji dusta dan tipuan
kepada para sekutunya. Janji Allah tidak pernah dusta dan tidak palsu,
Dia tidak pemah menyalahi jqii-Nya. Allah SWT telah menyifati
janji-Nya dengan benar pada informasi terrdahulq yang telatr ia
terangkan pada. pernbabafn teirtang pe*ataan syetan, lalu ia
benrrlan, {x#{3 -{1,8{j @- q;fi Q5 LrQ 6G<i

la'4s; at"*{; @ 6# W aiq d,G<l
i6l6 'iHS{$ i5;3$ *Sow benar-benar atran

firrr;a1r, ilr#\t ;i3t+lt @) Vaii' t1,,5

"rlf 66:(. |H{! ;fr;l{i *tu}n# i$?t''
mengambil dari hamba-hanfu Engfrau fugim )nng ndah ditentukan
(untuk sea), dan aht benar-bqq akan meryesatkan mqeka, dan
akan membangkitkan angur<mgtnt kosong pda mereka dan akan
menytruh mereka ftnemotong tclinga-telinga bfuatang ten ak)." (es.
An-Nisaa' [aJ: I l8-l 19)

Ke,mudian Allah SwT *rnrmm, Jr3;rYii$3 #A6i)$ #rfli "gletan iu naberikor iorii-ianji kcwdo mereka
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dan membangkitl@n angan-angan lasong pada mereka, padahal

syetan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan

belaka." Justnr Allah mernberikan janji kepada orang-onmg yang

beriman dan mengerjakan amal shalih dengan memasulkan mereka ke

dalam surga yang di bawalrnya me,ngalir sungai-smgai. Tinggal di

dalamnya selama-lamoyr, dan janji itu memang benar dan nyata,

tiCak seperti janji syetan yangtelah dijelaskan mengenai sifafrrya.

Allah menjelaskan sifat janji dan orang-orang yang berjanji,

dan memb€ritahukan kepada mereka mengenai hukum janji semua

yang terjadi di antara keduanya, sekaligus memperingatkan makhluk-

Nya dengan kandungan maslatrat di dalamnya, s€,rta menyelamatkan

mereka dari gerbang kehancuran dan kebinasaan, LEt mereka

terhindar dari perbuatan maksiat dan menaati perintah-Nya, hingga

mereka me,mperoleh kanrnia yang telah disediakan untuk mereka di

dalaur surga-Nyq berupa ganjaran dan patrala.

Ia lalu berfirman kepada mereka, *.51{r 33jI. $7j "Dan

siapakah yang lebih benar perlutaannya daripada Allah."
Maksudnya adalalt 'Hai manusia, siapahah yang lebih benar

perkataannya daripada Allah?" Artinya, tidak ada seorang pun yang

perkataannya lebih benar daripada Allah. Jadi, bagaimana mungkin

kamu dapat meninggalkan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh

Tuhanmu agar melaksanakan pekerjaan tersebut de,ngan ganjaran

surga yang di bawahnya me,ngalir sungai-srmgai? Sebe,narnya kamu

mengetahui bahwa tidak ada seomng pun )tang perkataannya lebih

benar daripada Nlalq dan mengetahui apa yang diperintahkan syetan

kepadamrl akan tct4i kamu masih Marap me,mpemoleh apa )Nang

dijanjikan syetan kepadamu- I(amu tahu bahwa janji-janji tersebut

han$ah tipum, tidak benar dan tidak npta, nernun kamu tetap

menjadikan syetan sebagai peirolong dari selain Allah, dan

meninggalkan menaati p€rintah-pcrintah Allah pada apa yang telah
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Allah perintahkan dan larang kepadamrl lalu kamu menjadikan syetan
sebagai sekutu?

Makna kalimat .J*ilt aAaan (perkataan).

ooo

"(Pa}wla dari Nlah) itukiivarnlah nrln,uat angan angamrnt
yangl<osong dan ddak (p"la) menuat angon angan Ahli
Kitnh.Barangsiapdyarrgmengeriotlorit@alutfr n,niscaya
al<on diW pemfulaslarrJ ilenganlrrlialvttn itu ilmn ia fidak
mndapu pelhr/nmg dnl ddak (Filo) penolorrgbastrrya

sehin ilor|lJllah."
(Qs. An-Nisaa' [4]: l23l

rakwir rirman A[ah: '+-?rt $ ols {'r.&*v\ 6
([Pahala dari AllahJ in buhaalah menarut angan-anganma yang
kosong dan tidah [pulal menurut orrgarr-angan Ahti Kitab)

Abu Ja'far berkate: Para ahli tafsir berbeda oendaoat
mengenai maksud firman Allalr '++ii 6 oit-.1i.#6" 6
"@ahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angsnmu yang
kosong dan t'tdak (Wla) menuntt orrgan-angan Ahli Kitab."

Sebagian b€rp€Ndapat bahwa maksud 
"yat, 

-fu(1, ;i)-
@ahala dari Allah) itu h*anloh menurut angan-anganmu,', adalfr,
orang Islam.

';4_vfifi_6
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Riwald-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10530. Muhrnmad bin Al Mutsanna menceritakan ke,pada kami, ia

berkah: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berke Syr'bah me,nceritakan kepada kami dari Manshur,

dai Abi Adh-Dhuha, dari Masruq, ia berkata, "Kaum

Nasrmi drn muslim saling membanggakan diri. Mereka

(karm Nasrmi) berkata, 'Kami yang lebih utama daripada

kalim'- M€meka (kaun muslim) berkata, 'Kami yang- lebih

utma daryelalian'. Allatr pun berfirman, !&6 6t'.={?-ti +.t Ot t '{'s'eonob dari Allah)'itu-bukanlahA'{t'e,
,M tmgtm-anganmu yang kosong dan tidak (pula)

nrqwu ntgarr4ngan Ahli Kitab'. "1 
t EE

10531. Ibnu gesysye me,nceritakan kepada karni, ia berkata:

Ab&rrahmmeirceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakm kepada kami dari A'masy, dari Abi Adh-

Dhuh4 dri Masruq, ia berkata, "Ketika diturunkan ayat,
'.r€a-, -ft.ff At t {'t'F+C\ j$ 'gor,ota dari Attah)

iat futbh netrurtrt angan-anganmu yang kosong dan

ftda* (pula) menuntt angan-angan Ahli Kitab', ahli kitab

b€dre, Kmi dan kalian sarna'. Lalu diturmkanlah ayat,

?rS'i;, irf 6 ,At u .i,+$l 'u ffi.j3
'Bootgsiqn Wry mengerjakan amal-amal shalih, baik

la6-loV rrrryn wanita sdang ia orang yang berimanL.rrl 
l8e

10532. Abu As$a'ib dan Ibnu Waki me,nceritakan ke,padaku,

koduqra bcrtata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada

kmi dri Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, te,lrtang

f,-m ArrtL'gi,gtrt 6 o!1 fj(*tl ;$-" lpohoto

ItrE Ahi Edim d.h tafsir (4/1072) dan Ibnu Jauzi d^l^n 7ad Al Masir
(u?,mbz0,>
lffi.

a

Ittt.

lttg.
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dari Allah) itu k*anlah menurut angan-anganmu yang
lrosong dan tidak (puk) menurut anganangan Ahli Kitab,"
ia berkata, 'I(aum muslim dan ahli kitab saling mengklaim
batrwa merekalah yang lebih mendapat petunjuk (lebih
benar). Kaum muslim bertat4 lkmilah yang lebih
mendapat petuqiuk (lebih benar) daripada kamu'. Ahli kitab
berkata, Ikmilah yang lebih me,ndapat petunjuk (lebih
benar) daripada-kamu! Otq! kare,na itu" Allah menurunkan
ayat, |;+rt 6 OyS {t-F+u1 $ ,(pahata dari
Allah) itu bukanlah menuntt angananganmu yang kosong
dan tidak (pula) menutut anganingan Ahli Kitab,. Kaum
muslim menpalahkan mereka dengan ayat ini, #_j't
'u|l';t 6lt 31 ,L' 't ;r .)t+4t1';r2,n*ongriapa yang
mengerjakan amal-amal shalih, baik labi-laki maupun
wanita sedang ia orang y.ang beriman', sampai dua ayat
lerekhir-"tlm

10533. Bisyr bin Mu'arl, menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid 66s66xitekan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadalu ia berkata:
"Disebutkan kepada kami bahwa kaurn muslim dan atrli
kitab saling me,mbanggakan diri. Ahli kitab berkatq Nabi
kami diutus sebelum nabimu dan kitab kami diturunkan
sebelum kitabmu. Kami juga lebih dahulu beriman kepada
Allah daripada kmu'. IGrlm muslim bed<at4 Ikmi yang
lebih dahulu dripada kamu. Nabi kami penutup para nabi
dan kitab kmi menghryus kitab yang ditunmkan

rreo. Ibru Abi Hatim dalu a &tr (4tlut2), Ibmr J@i ilalsmzad Al Masir (2l2og,
209), dan Al Bqghawi &tu Ma'atim At-fozil (Alfi).
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4',')3-l{fi rfi!@ahala dari Allah) itu bukanlah menuntt

angan4rnganmu yang kosong dan tidak (pula) menurltt

angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan

kcjahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan

$iiahatan itu'.-hingga ayat, ,l4is $ g63';ri4i't
65;;yi,Sri"b-rL ft hbon iopotrai vang tebih

baik agamanya daripada orang yang iWtlas menyerahkan

dirinya kepada Allah, sedang dia pun mmgerjakan
kebaikan, dan ia mengihtti agama lbrahim yang lurtts'.

Allah me,menangkan argumen (hujjah) kaum muslim
tefiadap orang-orang yang menentang dan melawan mereka

dari kalangen tokoh agama."llel

10534. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
bertata: Ahmad bin Mufirdhdhal menceritakan kepada kami,

ia bertata: Asbath mqrceritakan kepada kami dari As-Suddi,
menggSai ay1r, i|$fi 6 Ei:t {t:6"C1 6l
+'*L|i J3-"1Pihala dat iaah) iu htkanlah menuntt

angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut

angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjalran

kejahatan, niscaya alcan diberi pembalasan dengan

kejahatan itu," ia berkata, "Kaum Yatrudi dan Nasrani

bertemu de,ng;an kaum muslim, lalu kaum Yahudi berkata

kepada kaum 6sglim, Ikmi lebih baik daripada kamu.

Agama kami datang sebelum agamamu, kitab kami

ditunmkan sebelum kitabmu, dan Nabi kami diutus lebih

dahulu daripada nabimu. IGmi percaya dengan agama

Ibnahim, oleh kareira itu hanya orang Yahudi yang masuk

surga'.

Iter. Ibml Jarui dzlmzad At Morfir QlzW) dm Al Baghawi dpJ.qt'r. Ma'alim At-
Todl(Ut@).

L
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Kaum Nasrani juga mengatakan hal yang sama kepada kaum
muslim. Kaum muslimin lalu berkata, Memang kitab kami
diturunkan setelah kitabmu dan nabi kami diutus sesudah
nabimu, namun kamu diperintahkan untuk mengikuti agirma
kami dan meninggalkan ajaran-ajaran serta perintatr
agamamu. Oleh karena itu, kami png lebih baik daripada
kamu. Kami juga percaya dengan agama Ibrahim, Ismail,
dan Ishak. Tidak ada yang masuk surga selain orang yang
mengikuti ajaran agama kami'.

Allatr lalu membantah pert<ataan mereka (yang dilontarkan
kepada-kaum muslim) melalui firman-Nya, -{'r.;*"6 

Jrt
.*,',2_ tafi ,fi_ ;i',r?gfi S Ofilii"hata dari
Allah) itu bukanlah menuntt angan-anganmu yang lcosong
dan tidak (pula) menuntt angan-angan Ahli Kitab.
Barangsiapa yang mengejakan kcjahatan, niscaya alcan
diberi pembalasan dengan kejahatan lra'. Allatr kemudian
gen4ltamahan kaum mukmin atas merek4 Dia berfirman,z$s-6 i# -ii ;\,.4;4 F g6_;,96'
V.*foiyy 'po, siapakah yaig lebih baik agamanya
daripada orang yang iWilas menyerahrcan dirinya rrcpada
Allah, sedang dia pun mengerjakan kcbaikan, dan ia
mengihtti agama lbrahim yang lurr*t. ul I e2

10535. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:
Aku mendengar Aba Mu'adz bertata: ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendenear Adh-
Dhabhak b.4,#*,rwruilrr#;##rt
htkanlah menuntt angan-angan rru yang kosong dan tidak

tte2. Iblr., Abi Hatim dalom tafsir (4fi070) dan Ibru Jurzi dalam fud al Masir
(u2oe).
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(pula) menurut angan-angan Ahli Kilab. Barangsiapa yang

mengerjalran kejahatan, niscaya akan d.iberi pembalasan

dengan lrejahatan itu," b*rwa para ahli agarma saling

berselisih paham, membenarkan agama mereka masing-

masing. Ahli Taurat berkata, "Kitab kami turun lebih datrulu

dan lebih baik. Nabi kami adalatr sebaik-baik para nabi'. Ahli

Injil pun mengatakan hal yang sama. Pemeluk agama Islam

pun berkata, "Tidak ada agama apa pun di dunia ini kecuali

agama Islam. Kitab kami menghapus semua kitab dan nabi

kami penutup para nabi. Kami diperintahkan untuk

melaksanakan ajaran dan perintatr yang tertera dalam kitab

kami, serta diperintahkan untuk beriman dan percaya dengan

kitabmu."

Allah lalu memutuskan perselisihan di antara mereka melalui

firrran-Ny a, j1L- ;;';+rt 6 Oil f't'F+Vl 6I
-* 13* tlii *lrattala dari Allah) itu bulranlah menurut

angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut

angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan

lrejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan

kcjahatan itu."

Kemudian Dia memilih di antara pemeluk agama tersebut

dan mengutamakan pemeluk yang utam4 Dia berfirman,

"b-;!';;t h,'4iis lj:J ;16; ;fii3 " Dan siapatrah

yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas

menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun

mengerjakan lrebaikan, " hingga uvrt, $,.*igf ii 'lili
uDan AAah mengambil lbrahim mmiadi kesayangan-

Nyo]""'

rrqr. Al Baghawi dqletn Ma'alim At-Tanzil (U160).
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10536. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepaddg dari bapakrye 9_*i Ibq, Abbas,_te,ntang firman
Auall '$+rt 6 Ofi {t-{+y\ $1"1ror,ata dari
Allgh) itu bukanlah menuntt angan-anganmu yang kosong
dan tidak (pula) menuntt angan-angan Ahli Kitab," hingga
ayat, 6; {t"Dan tidak (pula) penolong baginya selain
dari Allah. " Para perneluk agama saling membenarkan
agirma mereka 6ssing-masing. Ahli Taurat berkata, ..Kitab

kami lebih baik daripada kitabmu, karena diturunkan
sebelum kitabmu. Nabi kami juga sebaik-baik para nabi'.
Ahli Injil pun mengatakan hal yang serupa. Ahli Islam lalu
berkatq '"Tidak ada agama kec'rali Islam. Kitab kami
menghapus semua kitab dan nabi kami penutup para mabi.
Kami dan kamu diperintahkan untuk beriman serta percaya
dengan kitabmu dan melaksanalcan perintatr yang ada di
dalam kitab kami'.

Allah lalu memberikan keputusan di antara mereka yans
sedang-berselisih, 

?ta 
b?rfiy ^,,.rF E:; *;FaJ" d

.*,'* l& ,fi_ i,'*tz-t' *t=*lpahala 
dari Allah) itu

bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak
(pula) menunfi anganirngan Ahli Kitab. Barangsiapa yang
meng*jakan kcjahatan, niscoya akan diberi pembalasan

dengan kcjahatan itu."

Memilih di antara pe,meluk agilrn,a yang sedang berselisih"
Dia berfirman,'G'i3 

^ 
fiS'JLl i4(e,;$ry;;3

{*;+tt,iri'r;ii-{4a;y'-i,fft'r--ii"-suparart
yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhtas
menyerahkan dirinya kcpada Allah, sedang dia pun
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mengerjakan lcebaikan, dan ia mengihtti agama lbrahim
yang luttts dan Allah mengambil Ibrahim menjadi

lcesayangan-Nya."r|%

10537. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Ubaid dan

Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi
Ktralid, dari Abi Shaleh, ia berkata, '?erneluk Taurat, Injil,
dan Islam sedang duduk di sebuah majelis. Mereka berkatq

Ikmi yang lebih utama'. Mereka juga berkata, 'Kami yang

lebih utama'. Oleh sebab i!u, Allah menurunkan ayat, ;4
4r'#- w, Ja;- J:.r$ft $ ols {1!6"i1
'(Pahala dari Allah) itu bukanlah menuntt angan-anganmu

yang kosong dan tidak (pula) menuntt angan-angan Ahli
Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya

akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu'.

Allatr kernudian .memilih orang yang beriman, Dia

berfirman, 'rl{t i;t l9' 't u-.}Aful'nft--r;i
iil 'norongsiapa ying mengerjalcan amal-amal shalih,

baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang

beriman'."1195

10538. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Abi
Shaleh, ia berkata, '?emeluk agama Taurat, Injil, dan Zabrx

saling membanggakan diri masing-masing. Mereka (agama

Taurat) berkat4 Ikmi yang lebih utama'. Pemeluk Injil
berkata, lkmi yang lebih utama'. Pemeluk Zabur pun

berkata, Ikmi yang paling utama'. Lalu turunlah ayat,Sij

Ibru Jarzi d^lrm,Zad Al Masir Ql2O9).
Ibnu Abi Ihtim dal"m tafsir (4llffi3) dan Ibnu Jauzi dalam 7ad Al Masir
(a2w).

u9.
I 195
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'*t q*.U, :fi 6:t 5 fr;; u €F+a1 i fr($ 'o;'\E Si'J3rr11'Barangsi-apa yang mengerjakan amal-
amal shalih, baik laki-laki mauryn wanita sedang ia orang
yang beriman, mako mereka itu masuk kc datam surga dan
mereka tidak dianiaya walau sedikit punl "lle6

10539. Yatrya bin Abu Thalib me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: yazid 66ns6ritakan kepada kami, ia berkata:
Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak,
mengenai ayat, |rfgfi ;J AlJ {i.F*yl" 6
"lPahala dari Allah) itu buka;lah merruntt ongon-ongon*u
yang kosong dan tidak (pula) menuni angan-angan Ahli
Kitab, " ia berkata, '?ara tokoh agflna saling membanggakan
agama mereka masing-masing. Yatrudi berkata, I(tab kami
lebih baik dari kitab kamu dan Allah memuliakan kitab
tersebut. Nabi Musa adalatr nabi kami yang paling mulia di
sisi Allatr, Allah berbicara langsung dengannya dan agama
kami adalah agama yang paling baik'. Nasrani berkata, .T.Iabi

Isa penutup para nabi, kitab Taurat dan Injil diberikan
kepadanya. Sekiranya Nabi Musa masih hidup, pastilatr Nabi
Musa akan mengikutinyq dan agama kami adalah sebaik-
baik ag"ma'. Majusi dan kafir Arab be*ata, 'Agama kami
adalah agama yang paling dahulu dan paling baik'. Kaum
muslim bertata, 'Muhammad adalah nabi kami, beliau
p€Nutup para nabi dan pemimpin para nabi. Al Furqan adalah
kitab yang t€rakhir diturunkan dri sisi Allah, dan Dia (Al
Furqm) kitab fng paling teperca),a dari serrua kitab. Islam
merupakan agama png paling baik."

rq{hh lalu me,milih di antara m€rekA Dia berfirman, ;4|rgrt.l..t af.t 
,$r&i\"ii^"i ii Auah) in

rre6. Ibid.
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bukanlah menurrt angan-anganmu yang kosong dan tidak
(pula) menurat angan-angan Ahli Kitab."tteT

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang

musyrik dari golongan penyembatr berhala.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10540. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Isa" dari Mujatrid,
tentang firman Allah, '4+N F Eit {'t ,F+Ct 6
"@ahala dan Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu

yang kosong dan tidak (pula) menuntt angan-angan Ahli
Kitab, " ia berkata, "Orang Quraisy berkata, Ikmi tidah akan

pernatr dibanghtkan dan tidak akan pernah disiksa'."tle8

10541. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah me,lrceritakan kepada ftami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatri4 tentang firman AllalL '&C1' fr '(Pahala dari
Allah) itu bukanlah menuntt angan-anganmu yang lcosong,"

ia berkat4 "Kaun Quraisy berkata, Ikmi tidak akan pernah

dibangkitkan atau disiksa'. Oleh karena itu, Allah
menurunkan ayat, .4'>i- tlfi .fS_ 6'Barangsiapa yang
mengerjalran kcjahatan, nisccya akan diberi pembalasan

dmgan kej ahann' 1ut. "t I ee

10542. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Ulagrah me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

tte7. As-Suyrthi delen Ad-Dun Al Mantsur (A694), ia hanya morisbatkannya
kepada IbrnuAl Mundzirdari Juwaibir, dari Adh-Dhabhakrret. Ib,nu Abi Hatim rlalem ta&ir (4ttO|O) dan Ibng ftgsi rlelrm kd Al Mosir
@zoe).rre'. Ibid.
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Najih menceritakan kqlada kami dri Mujahid te,lrtang

nrman AllalL #- J|rLVfi S OIS {t-F;Y1 6t
4, 11- lq:. "@ahali dari All;U itu kiraniah menuntt

angan-anganmu yang kosong dan tidak (Wla) menurut

angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan

lrejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan

kejahatan iht," ia berkata, "Kaum Arab berkata, 'Sekali-kali
kami tidak akan pemah dibangkitk n dan tidak akan pematr

disiksa. Yahudi dan Nasrani b€ftara, ; ft '-^4i( &f, J'l;St 31$riir( 'sekali-kali tidak akan nosuk surga kcanli
orang-orang (yang beragama) Yakdi dan Nasrani'. (Qs. Al

Puqrt h l2!: l-lp Atau mereka b€rkat4 j41(:':' tSij6;
i;r3-r3 lik6Nl'Dan mereka berkata, "Kami sekali-kali
tidak akan disentuh oleh api nerakn, kcanali selama

beberapa hari saja".' (Qs..Al Baqarah [2]: 80) Abu Bisyr
ragu."l2m

10543. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia bertata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj me,nceritakan

ttpuddg dari Ibnu J-uraii, dari .Mujahi(_tentang firman

A[ah, '7f-v$ $ oit {i-F+t\J6 "lrohata dari
Allah) itu bulanlah menurut angan-anganmu yang kosong

dan tidak (pula) menurtrt angan4ngan Ahli Kitab," ia
berkate "Kaun Quraisy dan Ka'b bin As)rraf berkata, $
.)! '#, l!.9 j7T-'Barangsiapa yang mengerjakan-> r .-

kejahatan, niscaya akan diW pemfulasan dengan

kcjahatan 11ut."t2ot

1054. Yunus menceritakan kepadaku, ia bertata: Ibnu Wahab

mengabartan kepada kami, ia berkata: Aku me,ndeirgar Ibnu

raP. Ibid.lrr. Ibid.
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Zaid berkata, tentans firman Allah, l|j 6-$ 3y i dl
*- r-Jl 't;t6; "Apakah kamu tidak memperhatikan

orang-orangyang diberi bagian dari Al Kitab, " hingga akhir

ayat,iaberkata *Huyay bin Alfithab datang menemui kaum

musyrik. Kaum musyrik lalu berkata kepadanya, 'Hai Huyay,

kamu seseoftrng yang ahli mengenai al kitab, maka siapakah

yang lebih baik, kami atau Muhammad dan para

sahabatnya?'Ia berkata, 'Kami dan kamu lebih baik daripada

Mnhammad dan para sahabatrya. Itulah maksud ayat, i dI
v{+JI Gt6;, li'1l 6-5i Jl"Apakah kamu tidak

memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al
Kitab", hingga ayat, $rf,54 6r5i{$i't "Barangsiapa

yang dihtnki Allah, niscaya kamu selcali-kali tidak alran

memperoleh penolong bagmya".' (Qs. An-Nisaa' [4] : 5 l -52).

re ke,mudian berkata kqdakaum musyrik, {j'F+YL/I'$+ii .!J g!,1 'gonab dari Attah) itu 
-tuhantah

menurr.t angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula)

menurrt an&an4rngan Ahli Kitab', hingga ayat, fi_Jj
'or7'trt 6 t fr:t u 4tJrtl';r2'Borongtiapayang
mengerjakan amal-amal shalih, baik laki-laki maupun

wanita sedang ia orangyang beriman'.

Rasulullatr SAw dan para sahabatrya, '19$ 'oJL$ d$j.rt
6i 5;.$1ls'uoto mereka itu masuk ke dalam surga dan

merelca tidak dianiaya walau sedikit pun'."

Ibnu Taid berkata: Allah berjanji kepada orang-orang

mukmin akan menghapus dosa dan kesalahan yang telah

mereka perbuat dan Dia tidak me,mberikan janji kepada

me,reka Allah berfirman, "iK ,*+f,;ti tY)Wt: iiSV
i,t:s-Vfu il'6fri&*gnz*i""-"ios-o;i"s

yang beriman dan beranal shalih, benar-benar akan Kami
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hapuslcan dari merela dosa-dosa mereka dan benar-benar

akan Kami bei merela balasan yang lebih baik dari apa

yang merela kerjakan." (Qs. Al 'Ankabuut 129!:7).r2o2

10545. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hukkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari
Muhammad bin Abdurratrman, dari Al Qasim bin Abi
Bazzahdari Mujatrid, teptang finnan Allatl -.|'t!r(;lYt rfr4r'*6 i4;.'4'Ui 6 Oll;lron,u a,,i
Allah) ilu bukanlah menurat angant nganmu yang kosong

dan tidak (pula) menuntt angan-angan Ahli Kitab.
Barangsiapa yang mengerjakan kcjalutan, niscaya akan

diberi pembalasan dengan kejahatan itqn iaberkata, "Karm
musyrik bertata, Tidaklah sekali-kali kami dibangkitkan

atau disiksa'."1203

10546. Ibnu Waki me,nceritakan k p.d" kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada taori aari SuEEn, ia be*ata: Aku
m-endengar Adh-Dhabhak berkata me,nge,nai ayat, ;.6'+-Ai +rt Af.t {'r -F+Cl, ,,1pahata ao* ,euon1 uu
bukanlah menuntt angan-anganmu yang kosong dan tidak
(pula) menuntt angan-angan Ahli Kitab," ia berkata, "Ayat
ini diturunkan kepada ahli kitab saat mercka menentang Nabi
SAW.ul2of

Ibnu Athiyah d^lomil Muhcrir ll Wajiz @llq.
Ibnu Abi Hatim dslam taeir (4/1070) dan Ibmr Altiyah dalmAl Mulnrrir Al
wajiz(2llt6).
Ibnu Athiyah dtl^m Al Mr.Mr ll Wajiz QAlq dm As-Suyrthi dalzm Ad-
Dun Al Mantsw QnU).

t2,Jt

rzol,

l2(x
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Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang tepat adalah

penakwilan yang dikatakan oleh Mujatrid, bahwa maksudnya adalatr

kaum musyrik Quraisy, karena harapan-harapan mereka yang kosong

tidak berlaku untuk kaum muslim.

Disebutkan pada ayat sebelumnya batrwa ayat,'F?l ;5
"lPahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang

kosong," akan tetapi penyebutan harapan ini berlaku untuk baglan

syetan yang telatr ditentukan. Oleh karena itu, maksud ayat, i{!${j
,i\jl 6$( '1H55 #;$i "Dan atran membangkitkan

angan-angan lasong pada mereka dan akan menyunth mereka

(memotong telinga-telinga binatang ternak)," dan ayat, #3;--;rr+ri "syetan itu memberikan janji-janii kepada mereka dan

membangkitknn angan-angan lasong pada mereka. " Lalu

melanjutkan makna firman-Nya" '&6;5 "(Pahala dai Altah) itu

bukanlah menunrt angan-anganmu yang kosong," tentang apa yang

telatr ada penyebutannya pada ayat sebelumnya, ymg menunjukkan

batrwa pendapat itu lebih benar dan tepat daripada anggapan-anggapan

pemakwilan di dalamnya, kare,na tidak ada bukti yang jelas dari

pe,lrurunan ayat tersebut, dari hadits Rasul SAW, dan tidak pula dari

kesepakatan para mufassir yang mengaratr kepada penakwilan yang

lain.

Jika makranya de,mikian, maka penakwilan ayatrya adalatr,

'TIai para pengikut syetan dan sekutunya, tidaklah perkara itu sesuai

de,ngan angan-anganmu sebagaimana yang diharapkan oleh pemimpin

kalian, yaitu musutr-musuh AllalL untuk menyelamatkanmu dari

keinginan orang-orang yang hendak berbuat jahat kepadamu. Jugq

tidak sesuai angan-angan para ahli kitab fang me,nantang Allah dan

membuat kliam, 'TidaHah sekali-kali api neraka menyentah kami,

melainkan hanya beberapa hari..." (Qs. AI Baqarah [2]: 80) dan
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'selrali-lrali tidak akan masuk surga trearuli orang-orang (yang
beragama) Yahudi atau Nasranr. " (Qs. Al Baqarah [2]: l l l)

Sesungguhnya Allatr akan memberikan imbalan atas semua
amal perbuatan, barangsiapa di antara kamu dan selain kamu
melakukan kejahatan, niscaya ia akan mendapa&an balasan untuk
kejatratannya itu, dan tidak ada yang akan dapat menjadi penolongnya
selian Allah, dan barangsiapa melakukan arnal shalih, baik laki-laki
maupun perempuen, sedang ia orang beriman, maka mereka orang-
orang yang berhak masuk surga

Perkataan kami tentang penakwilan tersebut menunjulftan
kebenarannya.

Maksud 
^y^t, 

.$1C1 j$ *got ata dari Ailah) itu butrantah
menuntt angan-anganmu yang kosong," adalatr kaum musyrik Arab,
sebagaimana dikatakan oleh Mujahid: "sesungguhnya Allatr telatr
menerangkan sifat janji syetan yang ia janjikan kepada para
pengikutrya, dan memberitahukan kondisi janjinyq kemudian
mengikutkan pemberitatruan tersebut dengan meirjelaskan janji-Nya
y;r1.syyg\y: d"l* -ay?tt._#i $4j ljlr. O_$iitiL rirt'tt:,($-Wir,;1y--iiiy( q* u ai.*AL3Z
"orang-orang yang beriman dan mengerjakan- imalan shalih, kelak
alran Kami masuklran kc dalam surga yang mengalir sungai-sungai di
dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang
benar." Allah juga menyebutkan sifat janji syetan kepada para

:9-q}l1 _dan 
harapan mereka yang kosong, dalam ayat, #A

;Ct3-3 "syetan itu menberikan janji-janji kcpada mqeka dan
membangHtkan angan-angan kosong pado mereka,,, sebagaimana i6
menyebutkan j aqiinya kepada mereka

Jika maknanya_ s€eerti rtn, maka b€Nur bahwa maksud anat.

4!- i_ t(fi #_ ;|Qrt+X At t {'r.&-i,\;n -@;,;
dari Allah) itu bukanlah menunrt angan-anganmu yang kosong dan

-
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fidak (pula) menuntt angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang

mengerjaknn kejahatan, niscaya alan diberi pembalasan dengan

kejahatan itu," adalah berita dari Allah mengenai harapan-harapan

para peirgikut syetan. Dia akan mengembalikan harapan mereka yang

disertai perbuatan jahat mereka dengan memberikan balasan atas

perbuatan jatrat tersebut, serta akan mengembalikan perbuatan baik

yang dilakukan kekasih Allah dengan balasan yang baik.

_Allah SWT menyatukan ahli kitab dengan kaum musyrik pada

a),at, '4+ii S O!1 qi-F.Jvl ;$;gonah dari Ailah) itu
bukanlah menunil angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula)

merutrut angan-angan Ahli Kitab," karena harapan dua kelompok

tersebut adalah harapan pereka-ypng disandarkan kepada syetan,

padahal #;$; Fflfi| ;{if:f; "Dan aht benar-benar atran

merytaatkan mereka, dan akan membangHtkan angan-angan kosong

pdanereka dan alcan menyurth mereka."

Tekwil lirmu Allah: 4, ;i- Lfl ,fi- $ (Borangsiapa

W.t nengerjafui hejahaan, niscaya ahan diberi pembalasan

dagu koiahdon ilu)

Abu Je'fer berkete: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalarr

meoakwilkan ayat tersebut.

Sebagian berpemdapat bahwa maksud laIiuh "kejahatan"
adalrh semuaperbuatan maksiat kepada Allah.

Mereka b€*ata, 'IVlakla ayatnya adalalt tsarangsiapa

melakukan perbuatan dosa, baik kecil mauprm bcsar, baik orang

berimm mauprm orang kafr, rnaka perbuatan tersebut masuk dalam

kategpri bermaksiat kqada AUah, sehingga Allah akan me,mberikan

balasm atas p€rbuatm tersebut.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10547. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
me,nceritakan kepada kami dari Qatadah, batrwa Ziyad bin
Ar-Rabi bertanya kepada Ubai bin Ka'b tentang ayat ini, {zo)-+ iZ- L9 j1A- *narangsiapa yang mengerjakan
kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan

kejahatan itu," ia berkata, "Tidaklah aku melihatmu kecuali
aku memberikan pemahamannya dari apa yang aku lihat.,,
ttlatsuAnya adalah kesedihan (musibatr), goresan kayu, dan
bekas grkaran.l2os

10548. Ibnu \tralci menceritakan kepada kami, ia berkata: Gundar
mweritakan kepada karni dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, ia
bertata: Qatadah menceritakan ke,pada kami dari Ar-Rabi
bn nyad, ia berkata: Aku berkata kepada Ubay bin Ka'b
teintmg firman Allah, 4'i4 Lfi .fi_ 1|,,Barangsiapa
yarrg mengerjakan kejahatan, niscaya alcan diberi
pemfulasan dengan kejahatan itu." Deri Allah, jika setiap
perbuatan kami ada balasannya, maka sudah pasti kami akan
binasa! Demi Allah, jika menurufinu seperti itu maka aku
akan me,mberikan pemahaman pada hal yang aku mengerti!
Tidak ada seorang pun yang mengalami cakaran atau terjatuh
meliainkan itu menrpakan balasan atas perbuatan dosanya,
dm rya yang diampuni AUah pasti lebih banyak, hingga
sengatm lebah dan hembusan angn merupakan peirghapus

dosale

Al lltrxrudi dal,,'n An-Nukat wa Al uyun (ll53l), Ibnu Jauzi d^rarr. zad Al
Ma{T Qnrc), d8n Ibmr Athiyah dqttrn Al Muharrir Al Wajiz (Ull6).
Ibm Altilrah &lzmAl Muharrir al wajiz (21116) dan Al l\fawardi dararn An-
I,lu*ntwa AI Uyun (ll53l).

l2(It.

tal6.
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10549. Al Qasim bin Bisyr bin Ma'ruf menceritakan kepada kami,

ia berkata: sulaiman bin Ha$ menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bn zald menceritakan kepada kami dari

HajjajAsh-ShawafldariAyyub,dariAbiQalabah,dariAbi
A1 Mihlab. ia berkata: Aku datang menemui Aisyatr -untu!
menanyakan ayat ini, '.rt t-, -ft # Eis 1t 6";\ 6)
4,, '* \a9 fi- S *lfohola dari Allah) itu bupanlah

menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula)

menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang

mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan

dengan kejahatan itu." la lalu berkata, "Balasan tersebut

adalatr apaydngkamu atami di dunia."l2o7

10550. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakamidarilbnuJuraij,iaberkata:Khalid
mengabarkan kepadaku batrwa ia mendengar Mujahid

berkata, tentang firman Allatr, .93 'iA \(9 {3- $
"Barangsiapa yang mengerj&ln lrejahatan, niscaya alcan

diberi pembalasan dengan keiahatan itu," ia berkatq
.?erbuatan tersebut akan diberikan balasannya di dunia."

Mujahid berkata: Aku berkata, "Apa puncak musibah-

musibah tersebut? Yaitu hal-hal yang kamu benci dan tidak

. kamu arr1"i.,l2o8

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalatr,

"Barangsiapa dari golongan kafir melaktrkan perbuatan jahat, niscaya

mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut.

tm7 . Ibmr Abi Hatim dalam bfsir (4/1072).
1208. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llD72) dan Ibnu Jauzi dalam fud Al Masir

(2t2ro).
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Riwayat-riwayat yaog sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10551. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
Hartrn meinceritakan kepada karni dari Hammad bin

Salamalu dari Humai4 dari Al Hasan, mengenai ayat, i,
.)! '#, l& j13- *norangsiapa yang mengerjalcan

lrejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan

kejahatan iht," ia berkata, "(Maksudnya adalatt) orang

kafir."

Ia lalu me,mbaca aW 5;KJ 1r* j$"Dan Kami tidak
menjauhkan adzab (yang demikian itu), melainkan hanya

kcpada orangerang yang sangat kortr." (Qs. Saba' [34]:
l7), ia b€rtat4 Tari golongan kafir -lzos

10552. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Satrl

menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al Hasan,

riwayat 5rmg samal2lo

10553. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia bertata: Abu Hammam Al
Ahwazi menceritakan kepada kalni dari Yunus bin Ubaid,

dari Al Hasan, bahwa ia berkata me,ngenai ayat, #- 6
ze)

4, 1Z l(i!. "Barangsiapa yang mengerjalcan keiahatan,

niscaya akan dlberi pembalasan dengan kcjahatan itu," darr

aya\ i;KS Jt rt* ff, "Don Kami tidak meniatuhtun

adzab 6nng denikian itu), melainkan hanya lcepada orang-

orang yang saagat fufir." (Qs. Saba' pa\ n)
fvlaksud ayat tersebut adalah orarrg-orang kafir, bukan orarg
yang melalrsmakm Sala[l2l I

t,,t. Ibid-
r2ro. Ibid.
r2rr. Ibid.
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10554. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, mengenai ayat, S
.)! '* \afi i71r- "Barangsiapa yang mengerjalcan
/> J .-

lrejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan

kejahatan ittt," iaberkata, "Demi Allah, ia akan memberikan

balasan kebaikan kepada seorang harnba dan balasan

kejatratan delgu) memberikan siksa kepadanya' 'u.$ ftfl.
gt';JS 'u$l Gii W q\fi,\ "supava Dia memberi

balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap

apayanStelahmerekakerjalundanmemberibalasan
l<epada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang

lebih baik (surga);'(Qs' An-Najm [53]: 3l)

Ia berkatq "Padahal Allah berhak memberikan balasan

perbuatan dosa ke,pada mereka" tetapi ia memberikan

ampunan kepada mereka dan tidak membalas perbuatan jahat

mereka. Sesunggubnya Altatr tidak menrberikan balasan

kepada hanrba-Nya yang beriman dengan balasan kejahatan

atau dosa kecuali perbuatan dosa tersebut dihancurkan-

Ny".-""
10555. Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Zaid berkata tentang firman Allah, +'* llfi fi- 6
"Barangsiapa yang mengeriakan keiahatan, niscaya alcan

diberi pembalasan dengan kciahann ifii," iaberkata, *Allatl

menjanjikan orang-orang mukmin untuk menghapus

t2t2. Ibnu Janzi dalan H Al Masir (21210)-
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perbuatan jahat merek4 dan bukan mereka ftaum musyrik)
yang dimaksud."l213

10556. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyh menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al
Hasan, mengenai ayat, .g ';3_ tl$ fi_ i,,Barangsiapa
yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi
pembalasan dengan kejahatan itu, " iaberkata, .Maksud ayat
tersebut adalalt 'Bagi siapa saja yang dikehendaki Allatr
untuk dihina'. Adapun orang-orang yang dikehendaki Allatl
untuk dimuliakan, mafa sesungguhn)ra ia termasuk penghuni
sursa. it:ij-lj'fu$t 6.i/J1-*; ,sebagai janji yang benar
yang telah dijanjikan kcpada mereka,." (es. Al Atrqaaf [a6]:
16).'"0

10557. Yah>ra bin Abi Thalib me,nceritakan kepadaku, ia berkata:
Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir
mengabarkT kepaAa kami dari Adh-Dhatlhak, mengenai
ayat, .g '#- t:.fi W_ 6 uBarangsiapa yang mengerjatcan
lrejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan
kejahatan itu," ia bertata "Maksudnya adalatr orang-orang
Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kafir Arab. Mereka tidak akan
mendapatkan pelindung dan penolong selain dari Allah."l2ls

Ada yang berpendapat bahwa makzud dali. *kejahatan,' pada
pernbahasan ini adalah perbuatan syirik.

Mereka berkata, '?e,lrakruilan firman Allalt '*t:,i #_ 6
-4'Barangsiapa yang mengeriakan kcjahatan, niscaya akan diberi

Ibnu Janzi MamTad Al Masir Qnrc) dao Iblrrr Athiyah datlrrn Al Muharrir
Al Yajiz(2lltQ.
rbid.
Ibnu A6iyah data,n Al Muhanir Al Wajiz (zlllQ.

12t3.

!2ta

t2lt
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pembalasan dengan kejahatan it t', adalah, 'Barangsiapa

menyekutukan Allah, pasti mendapatkan balasan daxi perbuatan

tersebut, dan baginya tidak ada penolong atau pelindung selain

Allah'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10558. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allatr, .4,, '#- lifi j3- ;;
"Barangsiapa yang mengeriakan kejahatan, niscaya akan

diberi pembalasan dengan keiahatan ittt," ia berkata,

"(Maksudnya adalah),'Barangsiapa melakukan perbuatan

syirik, niscaya mendapatkan balasan dari perbuatan syirik

tersebut, karena perbuatan tersebut merupakan suatu

kejarratan atau dosJ. 6; Si gj 61 ei & 5 i1{5
'Barangsiapa yang mengeriakan kejahatan, niscaya akan

diberi pembalasan dmgan lceiahatan itu dan ia tidak

mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya

selain dari Allah', kecuali ia bertobat sebelum kematian

datang menjempubrya, lalu Allatr me,nerima tobatnya."l2l6

10559. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hukkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Ibnu

Abi Laila, dari Al Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair,

tentang firman Allah, 4','* l(fi .fi- $ "Barangsiapa

yang mengerjakan kejahatan, niscaya alcan diberi

pembalasan dengan keiahatan itu, " iaberkata" "(Maksudnya

adalatr) mengerjakan perbuatan syffi."l2|z

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW (ll53l) dan Ibnu Athiyah dalern Al
Muharrir Al Waj iz (A lft).
Ibid.

1216.

t2t7
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Abu Ja'far berkata: Menunrt kami, p€ndryat yang lebih tepat
dalam menakwilkan ayat tersebut adalah penakrrilan yang kami
sebutkan dari ubay bin Ka'b dan Aislah, rartu" "semua amal
perbuatan jahat, baik kecil mauprm besar, baik mukmin maupun kafir,
pasti mendapatkan 64l6sannya"

Ka.i katakan batrwa pendapat itulah pendapat yang paling
tepat dalam menakwilkan ayat tersebuf ka€na keumuman ayat
mencakup semua pekerjaan buruk atau jahat, tarya menentukan,
mengkhususkan, atau mengecualikan salah satu perbuatan jatrat
tersebut. Jadi, keumuman ayat tersebut tidak menunjtrl&an adanya
bukti yang mengLhususkan salah satu perbuaran tersebut, dan tidak
ada hujiatr yang datang dari hadits Rasul SAW me,nge,nai hal itu.

Jika ada yang mengatakan bahwa [agrimana bisa seperti itu,
t*pgkT perbuatan jahat itu telah disebutkm dalam ayat, VJ'ij sy

{Sg * :lg'.2'o# ti';)?,,Jika kanu neniauhi dosa-
dosa besar di antara dosa4osa yang dilarang konu mengerjakannya,
niscaya Kami hapus kcsalahan-kcsalahan nu (dosa4osamu yang
lrecil)?" (Qs. An-Nisaa' [4]: 3l) Bagaimana dibolehkan membalas
amal perbuatan tersebu! padahal dalam a)4at ini telah dijanjikan untuk
dihapus?

Dikatalcan: Maksud ayat ini tidak be*aitan dengan makna
ayat, #g .& ;l<l ,,Nisca1n Ka,mi hapus kesatahan-
kesalahanmu (dosa4osamu yang kccU.- Jmji menghapus itu adalatr
dengan menghilangkan kesalahnr atal kejelekm yang diperbuat oleh
pelakunya saat mereka dikembalikan dan dibmgkitkaq seperti Allah
membuka kejelekan-kejelekan orang-orang ymg me,nyekuhrkan diri-
Nya dan orang-orang munafik.

Adapun manakals Allah me,mberikm balasan pada saat di
dunia dengan cara didatangfunnya musibah kaada merekq maka hal
itu bertujuan rmtuk menghryus kesalaham-kesalahan mereka, hingga
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mereka menemui-Nya kelak dalam keadaan tidak mempunyai dos9,-

ini juga termasuk pemenuhan janji Allah dalam firman-Ny^,;{(!

Fg '$i *Xxcaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-

irro*u ying lcecil)." Kemudian Allatr memenuhi jaminan y*gqi?
janjikan dalam firman-Nya, €/r+Al\ tM; IFY' Ali:t
#'iiq* ;16l * A1+'i4 "orang-oransvans beriman

dan mengerjatran iialan shalih, kelak akan Kami masukkan ke dalam

surga yang mengalir sungai-sungai. " (Qs. An-Nisaa' pl 122)

Begitu jelas hadits-hadits dari Rasulullah sAw, sesuai dengan

yang telah kami katakan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10560. Abu Kuraib, Sufyan bin waki, Nashr bin Ali, dan Abdullah

bin Abi Ziyad Al Qathwani, menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Suffan bin Uyainatr menceritakan kepada

kami dari Ibnu Muhaishin, dari Muhammad bin Qais bin

Maktfamatr, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ketika

ditunrnkan ayat ini, .X.'*-l(fi ,fi- $ 'Barangsiapa yang

mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan

dengan keiahatan irz', kaum muslim merasa kesusahan, dan

sebagian sampai merasa gundah gulana, lalu mereka

mengaftrkan kegundahan dan kesusahan tersebut kepada

Rasulullatr SAW, dan Nabi pun bersabda'

,_? ,i;w'rs)J "
.:

,.f,qA V'y \Fr' ,t3iL': fj.lv

Wti- r?t lr'21 r$3- :,Slt

'Bertaqantb dan laksanakanlah, karena setiap kejadian yang

dialami seorang muslim mentpakan suatu penebusan

(penghapus dosa), hingga musibah yang datang

,t
ut) z t c,

r,
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menimpanya, atau sekalipn hanya duri yang menusuk
bagian tubuhnya'. "1 

2 t 8

10561. yunus mencerit kan kepadakq ia bertata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Ibnu Muhaishin, ia
mendengar Muhammad bin eais bin Muktrimah berkata:
Aku mengira dari Abi Hurairab" ia berkata, "Ketika
diturunkan ayat ini," ralu ia me,nyebutkan riwayat yang
serupa.

10562. Abdullatr bin Abi ziyaddan Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi
menceritakan kepadaku, keduanya berlcata: yazid bin
Habbab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Mulk
bin Al Hasan Al Haritsi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin zaid bin eanfadz menceritakan
kepada kami dari AiEEh, dari Abu Bahar, ia berkata,
"Ketika ditun'rkan ayaL 4!'*tlfi jS_'i, ,Barangsiapa

yang mengerjakan kcjahatan, nisuya akan diberi
pembalasan dengan kejahatan itu,, aku berkata, ,Watrai

Rasulullalu apakah sernua pekerjaan yang kita kerjakan akan
mendapatkan balasan?' Nabi SAW b€rsaM4

't tr{ i Ek, &'d*i_,A1,k $ U

'wahai Abu Bakar, bukankah engkau tertimpa ini aon iruz
Itul ah p e nehts nya t. "t2t 9

10563. Ibrahim bin sa'id Al Jauhari me,nceritakan kepadaku, ia
berkata: AMul wahab bin Atha menceritakan kepada kami
dan ziyad Al Jashshaslu dari Ali bin zai4 dari Mujahid, ia

t2r8

t2t9

HR. Muslim dalam l, Bin tw Ash-shilah (52), Ar'rud dalam Musnad
(2t348), danAl Hind dalarnr(anz Al Unnal (6?97j.
Al Hind d *n l(au Al Urnttot (4311) aa" es.SrryrrOi dlIren lf,_py77 ll
Man*ur (2.t2i26).



SurahAn Nisaa'

berkata: Abdultatr bin Umar menceritakan kepadaku bahwa

ia mendengar Abu Bakar berkata, "rqku mendengar Nabi

SAW bersabda,

r;fut ., "y.fi;?'$;'J;'
"Barangsiapa melahrlcan suatu k'ejahatan niscaya ia
menerima balasannya... " di dttnia'. "r22o

10564. Ibnu Hurnaid menceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Htrkkam menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Abi
Bakar bin Abi Ztfirarr, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia

berkata, "Watrai Nabi Allah, bagaimana perbaikan setelah

ayat ini?" Nabi SAW bersabdq "Ayat demi ayat? " Abu

Bakar berkata" "Bagaimqna dengan firman Allah, ;1
-*,'*t!.? ,fr-;i,|r$ 6 AiS {'t'F#v\
'(Pahala dari Allah) itu bulanlah menuntt angan'anganmu

yang kosong dan tidak (pula) menuntt angan-angan Ahli
Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan lc,eiahatan, niscaya

alcan diberi pembalasan dengan kciahatan itu?' Apakah

(setiap perbuatan) yang kami lakukan pasti ada balasannya?'

Nabi SAW bersabdq

''51 $:F'.51 \?:;'.51 \5J.6 G-u]," *
y. o):j,,i t;';i 

' 

ju tlrifut i!*i
'semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar! Bukankah

engkau mengalami sakit? Bukanknh engkau bersedih?

Bulankah engkau mengalami berbagai kcsulitan?'

txm. HR Abmad dalramMusrruld (l/Q, Abu Nu'aim ,lil,,n ll ltflyah (11334), dat
Al llind dalam Karu Al Unnal (430D).
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Nabi SAW melanjutkan, 'Itulah balasan yang kalian
terima'."1221

10565. Yrurus menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an
menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, ia
berkata: Aku mengira dari Abi Bakar Ats-Tsaqafi, dari Abu
Bakar, ia berkatq "Ketika ditunmkan ayat ini, Lfi rtJ_ 6zo)
-*, H.'Barangsiapa yang mengerjakan kcjahatan, niscaya
akan diberi pembalasan dengan kcjahatan itu,, akt berkata,

'Bagaimana perbaikan itu?" Ia lalu me,lryebutkan riwayat
yang serupq han)ra saja ia 66136!ehkan lafazh, "Bulranknh
engkau mengalami musibah atau bencanoTn t222

10566. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritalcan kepada karni, ia bertata: Ismail bin
Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Abi Bakar bin
Abi Zuhair, bahwa Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW,
"Bagaimana perbaikanrqta itu?" Lalu ia menyebutkan
riwayat yang samal223

10567. Muhammad bin LJbaid Al Maharibi menceritakan kepadaku,
ia berkata: Abu Malik Al Janubi menceritakan kepada kami
dari Ismail bin Abi Khali{ dari Abi Bakar bin Abi Zttharr
Ats-Tsaqafi, ia berkata: Abu Bakar berkata, ..Wahai

Rasulullah SAW," lalu ia menyebutkan riwayat yang serupa,
hanya saja ia bertatq "Se,mua amal perbuatan kejatratan
yang kami lakukan pasti mendapatkan balasan?" Nabi lalu

t\2t HR Ahad dzlam Mwnad (1/l l), Al Ilatim dala'n Al Musudrak (3174), dar-
al gqihrqi del"r, As-Suwn ll Kfira (3R73).
Xata irifu artirya kesulitan atru tcsusahan Dfutakan juga r-n[ yang artinya
kemararl ia bedcate, "Mcr& mrflarni tc,manu, pacckli\ yaitu masa
sulit' ll-I&an (cntri: a!).
Periwayrm kceunya lctrh {ijelesh scbelumlra-
Ibid.

tzxt
tu3'.
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bersabda, "Bulrankah engkau mengalami sakit, bencana,

lresedihan, dan kesulitan atau paceklik?" Abu Bakar

menjawab, '\a." Nabi SAW kemudian bersabda, "Itulah

yang disebut dengan balasan."1224

10567. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Khalid, dari Abu

Balor bin Abi Zuhair Ats-Tsaqafi, ia berkata, '?ada saat

diturunkan ayat ini, J,"r??lt sois{t!6+Y\ 6l
4r';4.(fi,fi-'(Pahila dari Al[a$ itu bulunlah menurut

angan-anganmu yang l<osong dan tidak (pula) menurut

angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan

lcejahatan, niscaya akan dibei pembalasan dengan

kejahatan itu', Abu Bakar berkatq \ilahai Rasulullatr, kami

akan mendapatkan balasan dari sernua perbuatan yang kami

laktrkan?' Nabi SAW bersabda

), o\:;i * t*tlriiu

10569.

ubt'.51 so:F'.51 e'*3 '.5( ,k 6i 6-

'Wahai Abu Bakar, bukankah engkau merasa letih?

Bukanlrah engkau bersedih? Bulankah englcau mengalami

berbagai cobaan? Intah balasan yang kalian ter'tna'."1225

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Khalid

me,nceritakan kepada kami, ia bertata: Abu Bakar bin Abi

Zutrair Ats-Tsaqafi me,nceritakan kepadaku dari Abi Bakar,

lalu ia me,nyebutkan riwayat yang sama.l226

Ibnu Hajar dqtarn Fath AI Bari (l0llB).
HR AlHakimdalan Al Mustadrak@nq.
Periwayabnqra tclah dijclaskan sebehrmya.

txu
t,r/6

tx26
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10570. Abu As-Sa'ib dan Suryan bin Waki mexrceritakan ke,pada

kami, keduanya berkata Abu Mu'awiyatr menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Muslim, ia berkata: Abu

Bakar berkat4'n\lahai Rasulullah SAW, alangkah kerasnya

ayat ini, 'Barangsiapa yang mengerjakan kcjalutan, niscaya

alcan diberi pembalasan dengan keiahatan it t'." Nabi SAW

lalu bersaMa,

); q!"Y ,;1*$'tl ,k (: t-

'Wahai Ak Bakar, seswtguhnya musibah di dtnia ini
adatah balasan'."ru

10571. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia bedota: Ruwatr bin

tlbadah menceritakan kepada tanri, ia berkata: Abu Amir Al
Y*azzaz menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Malikah,

dari Aisyalu ia be,rtata: Aku be*ata kepada Nabi,

"sesungguhn5a aku tahu ayat yang paling ke,ras dalam Al

Qur'an!" Nabi SAW lalu bertara ke,padaku, *Ayat apa itu?"
Aku berkat4 4,'#* Y.9 {5- i "Barangsiapa yang

mengerjakan kcjahatan, niscaya akan diberi pembalasan

dengan kcjalutan r'la " Nabi SAW lalu bersabda,

,lrl' C.#*L,4-Suitlt
perbuatan UmA+u di dtoria.'

Beliau kemudim menyebutkm beberrya b€ntuk balasan itu,

diantaranya sakit, keletihan, de temakhir beliau

menyebutkm bencoa atau musibah- Beliau brrsr&,d4 "Hai
Aisyah, setiq anal perbuatan posti ,rwndarytkan balasan.

txn. Al Hind daln,n l(oa A, Irrnml (657).
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Tidak ada seorang pun yang dihisab pada Hari Kiamat kelak

lrecaali atcan disilrs4. " Aku lalu berkata, "Bukankah Allatl

berfirman, LA $:- +''6- Si,ii' 'uo*o dia apan diperipsa

dengan pemeriksaan yang mudah'?" (Qs. Al Isyiqaaq [84]:

8) Nabi SAW lalu bersabda,

ai.+U--ir ,ili i'iY r,i'-At ,t4.'!t't

'Hal itu sutt Pemaparan amal, ,"run*O*o barangsiapa

dihisab secara detail niscaya akan disiksa'.

Beliau mengucapkan itg sarnbil mengepalkan tangan, seolatr-

olatr beliau menancapkannya."l22s

10572. Al Qasim bin Bisyr bin Ma'ruf menceritakan kepada kami,

ia berkata: sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami

dari Ali bin Zaid, dari Uma1ryah, ia berkata: Aku bertanya

kgp.d" $ry"t mengenai ayat ini, ?;fi O(\i* ot;

"itl )L &rY!,li;il1"Dan iiia kamu melahirkan apa

yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya,

niscaya Atlah akan membuat perhitungan dengan kamu

tentang perbuatanmu itu." (Qs. Al B-aqar-+ l2l: 28) dan

ayat,'j (fi ,fi- ;'g S o!1 {i t6+C1 6l
-*, "(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-

anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-

angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerialan

kcjahaun, niscaya akan diberi pembalasan dengan

kcjahaun itu." Ia berkata, 'Aku tidak pernatr bertanya

rra. HR Al Hakim drlan Al Mustadrak (l/57) dengan redaksi: "Barangsiapa
ymg dihisab sacara deuil pada hai itu, niscaya akmt binasa." s€rta As-

Snytrthi dabmAd-Dwr Al Mo*ur (6t129).
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tentang ayat ini kepada siapa pun, sejak aku bertanya kepada
Rasulullatr SAW, beliau lalu bersaMa

,L{r: jJJ b'U_ t, #..br i;.rr; ':sr; ,\c r:_

;3t ali-ts .*:$ ,y cH u:ir \ & ,;?
;S.Jt',y'*\t

"Wahai Aisyah, itulah balasan Allah terhadap hamba-Nya,
dengan semua yang menimpanya, dari demam, penyakit
lretuaan, barang yang disimpan di tempatnya, kemudian
hilang, lalu dia terkejut dan mendapatkan lembali barang
itu di temrytnya, hinga seorong mulonin benar-benar
lreluar dari dosa4osanya layabtya logam merah yang
lreluar dari alat tiup tukang besi."r22e

20573. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada ftami, ia berkata: Abu Amir
AlY:hazzaz mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Malikah menceritakan kepada kami dari Aisyah, ia berkata:
Aku berkat4 "Wahai Rasulullall aku tahu ayat yang paling
keras dalam Al Qur'an." Nabi lalu bertanya,,,Ayat apakah
iu Aisyah? " Aku menjawab, *A).at ini wahai Rasulullah,

zc).), tZ* ll.fr #_ $ ,Barangsta7n yang mengerjakan
lrejalutan, niscaya akan diberi pembalasan dengan
kejahatan itu'." Beliau kemudian tersabaa

W-ghr &,:ryt,jr -r+Jr ',#-tr';

;6l.a q {X ,6:;U f e qiu. arqry

txp. Al Hind ,tr,n Karu At Urunal Qg74).
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'(Dengan) sesuatu yang menimpa seorang mukmin, hingga

bencana yang menimpanya'. "1230

10574. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi bin

Shubaih, dari Atha, ia berkata, "Ketika diturunkan ayx, i$-
+,';it!.? #- J'++rt $ Oi:t 7t!6+6
'(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu

yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli

Kitab. Barangsiapa yang mengeriakan kejahatan, niscaya

akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu', Abu Bakar

berkata, 'Watlai Rasulullatr SAW, alanglcah kerasnya ayat

ini, tidatikah a)'at ini terlalu keras?'Beliau lalu bersabdq

,s\t :tbl_ dl: ,o:n eslp

'Wahai Akr Bakar, sesunggtrtnya engkau sakit, bersedih,

dan tertimpa sesuatu yang menyaHtktn, malca itu untuk yang

itu (semua itu sebagai balasan atas perbuatan burttk yang

t el ah di I ahtkor) t. "t23 t

10575. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakm kepada kalni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha bin Abi Ribah

mengabartm kepadalcu, ia berkata' 'I(etika ayat itu
dittrrunkan, Abu Bakar bersertr, Telatr datang kehancuran

dan kebinasaan'. Rasulullah SAW lalu bersabda,

As-suyrthi Aqlxn Ad-Darr Al Mantsw (21227).

HR. Al Hakirn dalan Al Mustadrak (3fl4) dengan redaksi, nHai Abu Bakar,

bukankah Lamr rcnAryattan cobaan...."

,iF "tl ,k 6 u-
.,

a aa

3t;, Sti'i..

123{r

l23l
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6fur ., Lr*ie3\
'Semua itu hanya berbagai bencana di dunia'."1232

rakwit firman Atlah: 6;7i $j ;tI 9i iD li ii*St
(Dan ia tidah menl4pat pelindung dan ilak lpulal penolong

baginya selain dari Allah)

Abu Ja'far berkate: Maksud ayat, ii,- {i "Don ia tidak

mendapat," adalah orang yang melakukan perbuatan jatrat dari

perbuatan maksiat ke,pada Allah, dan menyalatri apa yang telatr

diperintatrkan dengannya.

51 9i 64"Selain dari Allah," maksudnya selain dari Allatt

9j "f"Undung," yang melindungi perkaranya, dan menjaganya dari

siksaan Allalt.

6;rfi"Dan tidak (pula) penolong," maksudnya tidak ada

penolong yang akan menolongnya dari siksaan Allatt yang teramat

pedih dan menyakitkan, yang akan menimpa dirinya.

ooo

t232. As-Suyuthi drlmAd-Dz.n Al Manour (A227).
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"Baratgsiapa yong me,rrgerial<frn dmfll'amal shalih, baik
laki-laki mou4n w(miut seilang ia orung yorttgbqiman,

rwka ntalr4e}6 i2t nasukl<e df,lorrr ilrga dart nseka tidak
dianioyo walau sedikit ttttt-"
(Qs. An-Nisaa' l{l: L24)

Takwil lirman Atlah: 'i Ht u gl4)atiiffi-rZi
6i'o;:IY;7:t'13rJi'ofLrr6{*!rr|';t$1{Baranssiatavans

mengerjakon amal-atnal shalih, baik lahi-laki mauPun wanita

sedang ia orang yang heriman, maka mereka itu masuh ke dalam

surga dan mereha tidak dianiaya walau sedikit pun)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Allah berfirman
I

kepada mereka, ;r?il 6 OlS {j!6+YL fi'got ota dari

Allah) itu bukanlah menuntt angan-anganmu yang kosong dan tidak

(pula) menurut angan-angan Ahli Kitab'.

Allatl berfirman kepada merek4 "Barangsiapa beramal shalih

dari laki-laki dan perempuon, laki-laki dan perempuan yang meniadi

hamba-Ku, sedang ia seorang yang beriman kepada-Ku dan kepada

Rasul-Ku, membenarkan keesaan-Ku dan membenarkan kenabian

Muhanmad sAW, dan membenarkan apa yang dibawa olehnya dari

sisi-Ku, nisuya merekn akan masuk le dalam surga dan

menfupatkan kesenangan di dalamnya, di akhirat kelalc Dan buknn

kalian wahai orang-orang yang menyelattukan-Ku dan mendustalcan

Rasul-Ku, kalian tidak akan pernah dapat merasakan tempat yang
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ditempati oleh orang-orang beriman dan masuk ke dalam tempat

merelra pada Hari Kiamat nanti, lcarena lcamu adalah orang-orang

yang lrafir dan mendustakan Rasul-Ku."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10576. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath penceritakan kepada kami dari As-Suddi,

menge,nai ayat, 1!f I ffi ;r2|@)Ai'u, #-gi
'e$';t"Barangsiapa'yangmengerjakanamal-amalshalih,
baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang

beriman," ia berkatq *Allah tidak menerima keimanan

kecuali dengan arnal shalih, dan tidak menerima Islam

kecuali dengan perbuatan baik."l 233

Firman Allalu *; 5;192 $i *Oon merelca tidak dianiaya

walau sedikit pun, " maksudnya adalatl, *Allah tidak akan menganiaya

mereka yang telah melakukan amal kebaikan dari patrala perbuatan

mereka, setitik pun, titik yang berada di permukaan nuklir karena

terlalu kecil, maka bagaimana dengan yang lebih besar dan lebih

banyak dari itu?"

Allah SWT hanya memberitahukan harrba-Nya batrwa Dia
tidak akan mengurangi balasan merek4 baik sedikit maupun banyak,

melainkan akan memenuhi janji-Nya, seperti yang telah Dia jar{ikan

kepada mereka

Ini sesuai dengan perkataan atrli tafsir me,ngenai makna latazh
an-naqir.

'. Ibmr Ati llatim ddam ta&ir (4ll073) dan Ibnu Jauzi dalam tud Al Masir
(aztD.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10577. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, 6 6;'lE 512 "Don mereka tidak

dianiaya walau sedikit pilil," ia berkata "An'naqir artinya

sesuafu yang berada di perrrukaan atom."l234

10578. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
, Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurratt

menceritalcan kepada kami dari Athiyalu ia brkata, "An-

naqir artinya sesuatu yang berada di tengah atom."l235

Jika ada png berkata kepada kami, 'Mengapa hanrs masuk

huruf b pada ayat, 9*$i 'u # -Ji 'Barangsiapa yang

mengerjakan amal-amal shalih',dan tidak langsung mengatakan, ,y:t
?EJ l $i1- garongsiapa yang mengerjakan amal-amal shalih',"
maka dikatakan, "Masuknyahurufg, memprmyai dua sisi:

Pertama: Allah mengetatrui bahwa hanrba-Nya yang beriman

tidak akan mampu melakukan semua amal shalih, maka Dia

mewajibkan untuk memberikan janji-Nya kepada siapa saja yang

mampu melakukan perbuatan tersebut, dan dari keutamaan-Nya Dia

tidak mengharamkan hanrba-Nya yang tidak mampu melaksanakan

perbuatan tersebut.

Ke&n; Allah menyebutkan hunrf g; karena mengharuskan

janji-Nya kepada siapa saja yang melakukan dosa besar dan

melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sekalipun hanya melakukan

sebagian dari kewajiban tersebut, dan hal itu merupakan karunia Allah

t2g. Ibnu Janzi dalam?ad Al Masir Qll09) dan Ibnu Athifh dalaqAl Muharrir
Al Wajiz @6). Telah disebutkan pada ayat (53) dari sau surah.

1235. Al Mawardi dilarn An-Nufut wa Al Uyrn (11496).
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terhadap hamba-Nya yang beriman, karena keutamaan-Nya lebih
utama, dan memaafkan kesalatran orang-orang beriman itu lebih
pantas.

Dan ada sebagian orang Arab yang menerka-nerka tanpa ilmu,
bahwa bahwa masuknya huruf 'u p^du pembahasan ini memiliki
makna hazdf $rcruadaan)

Jadi, penakwilan ayatnya menj adi, ..Barangsiapa 
mengerj akan

amal-amal shalih, baik laki-laki maupun wanita, setlang ia orang
beriman."

Menurutku hal itu
mempunyai arti, sehingga

dibuang.

tidak boleh, karena masuknya huruf ;,a

tidak boleh menjadikan maknanya itu

ooo

L et;'i-#';i b,r 6+i'F iq1!.,- iA 6,,
@ {.f Lrtvii'r5?:65 ;.r;.1

"Dan siapak;a,h yanglebihbaik agarnmrya dmipada orcmg
yclrlg ilchlas mmyuali,an dirirrya lnpfu Allah, sedmg dia

Pun menguial<mtkebdil@r., dmt ia mengil<uti clgamct
Ibrahirn y ans hlnrus 

*ffiX;trit lbrahirn- meni adi

(Qs. An,Nisaa' I4l: LZ5)

rakwir lirman **-r . ,\,ii;; F g;|tLAirS
f-iit L'#\i "b-;2 pan sra)a*an yans tebih baik

8-l 
-li-:>
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agamanya daripoda orong yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada
Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti
agama lbrahim yang luras)

Abu Ja'far berkata: Ini adalatr ketentuan dari Allah SWT
untuk Islam dan pemeluknya mengutamakan agama Islam dari
seluruh agama selainnya dan pemeluknya.

Allah berfirman, (r_t-';rfri 5;,', "Dan siapakah yang lebih
baik agamanya, " hai manusia" siapakatr yang lebih benar jalannya dan
lebih mendapatkan petunjuk, jy i6. ;iS g"Daripada orang
yang ilrhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. " Maksudnya adalah

daripada orang yang berserah diri kepada Allah, lalu ia tunduk, taat
kepada-Nya membenarkan Nabi Muhammad SAW, dan apa yang
datang dengannya dari sisi Tuhan-Nya.

L-rf ';t "sedang dia pun mengerjakan kebaikan."
Maksudnya melakukan perintatr Tuhannya, mengharamkan hal-hal

)rang diharamkan, setrta menghalalkan hal-hal yang dihalalkan
baginya.

'65 ;;;LL:ii| "Dan ia mengihtti agama rbrahim yang
lurus." Maksudnya mengikuti agama Ibrahim, kekasih Allatr, dan
me,merintahkan anak-anaknya dari setelahnya, mewasiatkan mereka
dengan mengikuti agama Ibrahim, 6.+ "Yang lurus," yakni jalan
yang lurus dan ajaran-ajaran yang benar.

Kami telah menjelaskan perbedaan di antara ahli tafsir
me,ngenai kedudukan "al hanif'pada pembatrasan yang lalu, berikut
dalil y6g tepat yang mendukung pendapat penakwilan ayat tersebut.

Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya bila diulas kembali dalam
pembahasan ini.

Penakwilan kami ini sesuai dengan penalorilan para mufassir.
Adh-Dhahhak termasuk orang yang mengatakan pendapat tersebut.
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10579. Yatrya bin Abi Thdib menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir
mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata,
"Allah mengutamakan agama Islam di atas semua

agama."l236

ra berkata, L-/ ';t ;t\ il:r tS *Q,_ i63 5t',
"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang
yang iHtlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dla
pun mengerjakan kebaikan," hingga ayat, t4tL'iti'i5$
$ "Don Atlah mengambil lbrahim menjadi kesayangan-

Nya."

Menurut madzhab Hanafi, Allah tid"k menerima amal
perbuatan selain Islacr.

Trrwit lirman A[eh: $,# aq xt 'lEG ro"" Aaah
m engambil lbrahim menjadi hesoyangan-Nya)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalalL *Allah menjadikan
Ibratrim sebagai seorang wali ftekasih)."

Jika ada yang berkatq "Apa makna lafazhiilr 6etasih) yang

diberikan kepada lbrahim?"

Dikatakan, "Makna kekasih'pada Ibrahim AS adalah bahwa
beliau tidak membenci atau mencintai sesuatu melainkan karena Allah
semata. Sesuai dengan makna-malrra yang sudah diketahui mengenai
makna al Hrullah tersebut. Sedangkan dari Allah kepada Nabi
Ibrahim, Dia memberikan pertolongan kepadmya atas orang yang

berusaha berbuat jahat kepadanya seperti ymg dilakukan-Nya ketika

1236. As-Suyumi dalam Ad-Durr lt Mantsur (U6g3) dari Masnrq, dan
menisbattamya kepada lbnu Jarirserta IbmrAl Mundzir.

-
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Raja Narnrud membakar beliau, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim
dari panas api, atau Allatr juga menolong beliau saat terjadi
pe,rdebatan antara beliau dengan musurr-musuhnyq juga saat Raja
Mesir hendak mencelakakn Nabi Ibrahim dari keluarga beliau. Dia
menguatkannya atau menempatkannya pa.da apa yang disukai,
menjadikannya Imam bagi orang-orang yang datang sesudahnya dari
hamba-hamba-Nyq menjadi contoh bagi orang-orang yang datang
belakangan dalam hal taat dan beribadatr kepada-Nya.

Itulah makna lataz}. muHtaalatihi yang diberikan kepada Nabi
Ibrahim.

Dikatakan, "Allah menyebutnya tthalil karena ia mengalami
kelaparan, lalu berangkat menuju ternannya di daeratr Al Maushil."

Sebagian mereka berkat4 'Dari seorang penduduk Mesir, ia
menghambur-harrburkan makanan untuk keluarganya pada hari-hari
sebelumnya, sehingga ia kehabisan makanan. Ketika ia hampir
mendekati keluarganya, ia melintasi padang paslr, lalu berkata,
rklaulatr karungku ini aku penuhi dengan debu pasir ini, agar
keluargaku tidak sedih dengan kepulanganku yang tidak membawa
makanan, dan agar keluargaku mengira aku telatr memberikan apa
yang mereka sukai'. Ia lalu menanrh pasir di dalam karungnya
tersebut. Tetapi kemudian pasir dalam kanurg tersebut berubatr
menjadi tepung. Ketika ia tiba di rumahnyq keluarganya terbangun,
lalu mereka me,mbuka kanrng dan mendapatkan tepung. Mereka lalu
me,mbuatkan adonan dari tepung tersebut, untuk kerrudian dijadikan
roti.

Ia lalu terbangun dan menanyakan perihal tep,ng yang telah
dibuat roti tersebut, mereka lalu berkata, Dari tepung yang engkau
bawa dari temanmu'. Tahulah ia, maka ia berkata, ya, itu dari
kekasihku, Allah'.
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Sejak peristiwa itu Allah menyebutnya l{halil.,,
oca

(t,Lr$ $r'a 6r13"€j.it ev3 +(#( a6uj

"Kepunyaan dJrlolilah aDayurg itilangit itm apayang di
bwni, ilan adalah (pengetalwar.) /Jllohldrt-M"t p"A

*gah *s1tatu.'
(Qs. An-Nisaa' l4l: 126)

. Takwil tirman Anah: 6t>;',tfit,rvi gtg\l AU,ij(Lr|# $r'A (Kepunyaan Altahtah apa yong di tangit dan apa
yang di bami, dan odalah [pengetahuanJ Attoh Maha Metiputi
segala sesaatu)

Abu Ja'far berketa: Maksud ayat, 1.Et+i.viri'ii$*ooo
Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya," adalah, ..Itu
karena ketaatannya kepada Tuhannya dan ikhlas dalam beribadatr
kepada-Nya, bersegera untuk mencari keridhaan dan cinta Tuhanny4
padatral Allah tidak me,nrbutuhkan dirinya dan persahabatannya,
karena bagaimana mungkin A[ah membutuhkan dirinya dan
persahabatan darinya, padahal Dia memiliki semua yang ada di langit
dan di bumi?"

Ia bertata, "sqrerti itulah kondisi Ibrahim yang butuh kepada-
Nya, bukan Dia png butuh k€pada Ibrahim, dikaenakan kebutuhan
Ibrahim kepada-Nya, Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih.',

-

a--,

-{-glIJ
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Allah berfirman, *Malra bersegeralah kamu mencari

lreridhaan dan kecintaan-Ku, niscaya Aht akan meniadil<anmu

sebagai wali (kekasih) - "

(yrir$ g','ifr 6\41"Dan adalah (pengetahuan) Allah

Maha Meliputi ,"goio sesuatu." Allah senantiasa Matra Meliputi

segala sesuatu yang dilakukan hanrba-Nya" baik kebaikan maupun

kejahatan. Dia Matra Mengetahui, tidak ada yang dapat

disembunyikan dari-Nya dan tidak ada yang luput dari-Nya, meskipun

hanya seberat biji sawi.

ooo
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k4; &_V;'-a1*- ?, -i!_rt 
$,"ia:i a.,;( frq,

'o;+i; "# ;{Y L#3:i-t ,{i4a( Js_o-vegji a

W -4i?;nr'S| # b iJ,;i ti1'4\
"Dan nqelcn minta fatwalepadarw tentang Fara wmita.

Katalcanlah,' Allah men$qi f otw a lrep admrw t entang
nruel,a, ilan apa yang ilibacat<nnt<epaaamu dala* N

Qr,''an (iuga nunfuwal<ilrJ) tcntang Dara wardta yatirn
yarng l<frrw tidak ,nen$eril<fln kepada muel<a apa yang

ditetaplcm unatk rtoelra, seilang t<urw insrn mengawini
mqela ilm teaung @wk 6wk ytrrg-rrit dipatrdang

lemalu Dan (Nlah nwtymth t *rrrrl srprl,;yi twrnt
nwngw'u:t awk-anak yfrim seccfia adil. Danlebajil<m apa
sai a yarry lczlntu Walwt, mal@ se$rnggu hrry o y'.Jltah o*ion

MalwMengetalwinya'."
(Qs. An.Nisaa' l41z tz?l

*<,i#'*^g,fiiffi,i#dffi
oF.J4\-, ist b*ls ;g) (Dan mereha mintafUwa kepadamu tentang
para wanita. Kaahaalah, oAiloh memberifatwa kepadamu tentang
mereho" don opayang dibacakan kcpodana daram Ar eur'an liuga
memfaoo*atJ tentang para wanita yatim yang kamu fidah
memberihan *epoda mereho apa yang ditetaphan untuk merekt,
sedong hanta ingin mengmfini mereko.r)
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, i)3.;)i Oinli5i "Dan
mereka mintafatwa kepadamu tentang para wanita, " adalah, 'Wahai

Muhamma{ sahabat-sahabatmu memintamu memberikan fatrva

kepada mereka tentang perkara mereka, kewajiban mereka, dan hak

me,reka"

Cuktplatt menyebutkan kondisi mereka dengan lafazh "An-
Nisaa"', karexra hal itu untuk menunjukkan jelasnya perkataan yang
dimaksud.

"4r- ;b#,- 'iti $, "Katakanlah, 'Allah memberi fot*o
lrepadamu tentang mereka'," maksudnya adalatr, "Hai Muhammad,

katdonlah kepada mereka, 'Allah memberi fatrva kepadamu tentang

merek4 yakni wanita'."

.a, .u-!,#ii{,#f ;4t #-4.retJi A P4; &-v''
i;d 6 "Dan apa yang dibacalean l<epadamu dalam Al Qur'an
(iuga memfuwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak
memberilcan kqada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka."

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat, Vj
,;;{i1 A P4; iFt"Doo apa yans dibacakan kepadamu dalam

Al Qur'an."

Sebagian berpendapat bahwa maksud ayat, k4; & Y;
uDan 

apa yang dibacakan kepadamu," adalah, "Allah memberi fat'wa

kepadamu te,ntang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu."

Mereka berkat4 "Bacaan yang dibacakan kepada mereka

ayat-a).at kewajiban yang terdapat pada awal surah ini."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10580. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hul*am bin Muslim menceritakan kepada kami dari Amr
bin Abi Qais, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
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Abbas, tentang firman Allah, ,i,i ,i "Ag e 66ji:-.i1
te(.Ji A #4; #_ yl '-;4,-=?,ii:Dan mereta

minta fotwo kepadamu tentang para wanita. Katarunrah,
'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mererra, dan apa
yang dibacakan kcpadamu dalam Al eur,an1,, ia berkata,
'?ada masa Jatriliyaru mereka tidak memberikan warisan
kepada anak-anak. Jika mereka telah dewasa maka barulatr
diberikan warisan. Anak p€Fempran jgga tidat< diberikan
warisan. Tetapi manakala Islam datang, fii cisfigi
+€i e ;44; &_ u;'1*i ?*t_ X,i 

-$,o-o,

mereka minta fatwo kepadamu tentang para wanita.
Katakanlah, "Ailah menberi fat o kepadamu tentang
mereka, dan aw yang dibacaran rrepadamu daram Ar
Qur' an ".' pada awal s,rah ini terrdapat kewajiban-kewaj iban
yang tidak dib€rikan kepada kaum wanita, padatral Allatr
telatr mewajibkan dan me,netapkannya atas merek u.nt237

10581- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
me,nceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwatr, dari
h_"p4.yg dari Aisyah, tentang firman Allah, .$ vi
;4 .$:,4 j-:iJ,{t taies- i'rlt;r' ; W
O,ti+cj gl ;t*j:,,Dan apa yang dibacakan kepadamu
dalam Al eur'an (juga memfotwakan) tentang para wanita
yatim yang kanu tidak memberikan kcpada mereka apa yang
ditaapkan untuk moeka, sedang kamu ingin mengawini
mereka," ia bertat4 "Ayat ini me,nerangkan tentang
keberadaan anak yatim p€,fempuan png menjadi tanggungan
orang di:wasa" barangkari agar dapat berperan pada hartanya,
dan makna itu lebih tepat daripada makna yang lain, raru

ta?. Ibnu Abi Hatim delem tatBir (411116) dan lbmr Jauzi dalam hd Al Masir(2t2t3).
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walinya tidak ingin menikatrinya dan menghalangi-

halanginya untuk menikah karena mengharap hartanya, dan

tidak pula menikahkannya dengan orang lain karena takut

orang (yang menjadi suaminya) akan menguasai harta anak

yatim tersebut."l238

10582. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Atha

bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Pada masa

Jatriliyatr, mereka tidak memberikan warisan kepada wanita

dan anak-anak hingga anak-anak itu bermimpi (baligh). Lalu

turunlah ayat yang berkenaan dengan mereka, A. {n##i 
-

a =e$i A k4; #- Y; "ry; ;b#- frit $ i1i
1:,$1 ;ifl)Dan mereka mintafatwa kepadamu tentang para

wanita. Katakanlah, "Allah membei fatwa lcepadamu

tentang merel(a, dan apa yang dibacalcan kcpadamu dalam

Al Qar'an (iuga memfatwalwn) tentang para wanita yatim"''

Pada awal surah An-Nisaa' telah disebutkan beberapa

kewajiban."l23e

10583. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far, dari

Syu'bah, ia berkat4 "Pada masa Jahiliyatr mereka tidak

memberikan warisan kepada anak yatim wanita, tidak

menikahiny4 dan menghalanginya-untuk menikah' Lalu

turunlah ayat, 'bj!.?#'-'i'i $ )15.J;)i A.6ifr4j'Dan
merelca minta fotna kepadamu tentang para wanita'

HR Bukhari dalam Tafsir al Qur'an (4600), Muslim rlalam tafsir (8), Ibnu

Abi Hatim dalam tafsir (4/1077), Ibnu latzi dartn fud Al Masir (21214), dzB'

Al Mawardi dalan An-Nukatwa Al Uyn (11532).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411076) dan Ibnu Jauzi dalam tud Al Masir

Qt2t3).
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Katalcanlah, "Allah memberi fat*a kepadamu tentang

merel<a...."12&

10584. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia bertata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullatr

bin Katsir mengabarkan kepadaku batrwaja mendengar Sa'id
bin Jubair berkata tentang firman Allah, j3)i A.i6;'^': )',
,#_e.=E6i( e k4; #_v;'";x*-b,+l-rt S'bi;$l'o;ij;'it i{i t53{* ,{gar *Din

mereka minta fatwo kepadamu tentang para wanita.

Katalcanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tmtang
mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al
Qur'an (iuga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang
lramu tidak memberikan lcepada mereka apa yang ditaapkan
untuk mereka, sedang lcamu ingin mengawini merela'," ia
berkata, "Hanya seorang laki-lalci yang sudah baligh yang

akan me,lrdapat warisan, sedangkan jika ia masih kecil maka

ia tidak mendapatkan warisan. Kaum wanita juga tidak
mendapatkan warisan. Manalcala ayat yang berke,naan

dengan hukum warisan pada surah An-Nisaa' diturunkan,

orang-orang merasa sulit menerima ayat tersebut. Mereka

berkat4 'Anak-anak yang masih kecil tidak mendapatkan

warisan karena dia tidak bekerja dan tidak berperan di
dalamnya. Begitu juga dengan wanita- Lalu kenapa keduanya

berhak mendapatkan warisan, seperti memberikan warisan

kepada seorarrg laki-laki dewasa yang bekerja?'

Mereka mengharapkan suatu tanda atau kejadian )rang
didatangkan dari langit. Mereka menanti serta me,lnmggu,

dan tatkala mereka melihat bahwa langit tidak mendatangkan

t2&. Lihat Al Maunrdi Aqlan An-Nuktt wa Al lJynn (tt532).
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kejadian apa-ap\ mereka berkat4 'Sungguh sempurna ini,
batrwa kewajiban tersebut sudatr pasti dan harus

dilaksanalcan'. Mereka kemudian berkata"'Tanyakanlatr hal

tersebut kepada Rasul!'Mereka pun mengnyakan hal tersebut

kepada Nabi SAW, lalu turunlatr ayat, i4i A. 6( 41i
.refii a p4; &Y1 '-*.?#_'ifi $,oon

merelca minta fatwa kcpadamu tentang para wanita.

Katakanlah, "Allah memberi fat*a kepadamu tentang

merelra, dan apa yang dibacalran kepadamu dalam Al

Qur'an".' Pada awal surah, V 
'#.'J53'it 

";jtfii Jg_-;Jtrr4r j,:r-wi,fi_o
"ali.{, 6';r;$i;'";l i{,i.'.$'(Juga memfatwakan) tentang

Wra wanita yatim yang lcamu tidak memberilcan kepada

mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu

ingin mengawini mereka'. "

Sa'id bin Jubair bedcata, "Manakala seoralrg wali memiliki
seorang perempuan yatim di bawah asuhanny4 jika
pereNnpuan itu cantik dan memiliki kekayaan, maka ia akan

segera me,nikahinya dan mengutamakannya, namu jika
p€rempuan itu tidak cantik dan tidak mernpruryai harta, ia

akan menikahlcann ra kepada orang lain, dan ia sendiri

ef,lggan meirikatrin y6."1241

10585. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir me,nceritakan kepada karni dari

"Dan mereka minta fatwa kcpadamu tentang para wanita.

Katalcanlah, 'Allah memberi fotwa kcpadamu tentang

r2'r.. Ibnu Abi Hatimdalamtafsir (4/1076) danAl Mawardi dzlaurtAn-Ni*atwa Al
Uytn (11532).
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mereklr, dan apa yarrg dibacakan kcpadamu dalam Al
Qur'an Quga memfatwa*an) tentang para wanita yatim yang
lramu tidak memberikan kcpda mereka aW yang ditetapkan

unfi* merelca, sedang kamu ingin nengmvini mereka'," ia
b€rkat4 'Tika anak 5ratim wmita itu tidak cantik, maka
mereka tidak me,rrberikan dan menatrannya dari
pernikahan hingga ia mati, lalu walinya yang mendapatkan

warisan wanita tersebut. Bertenaan de,lrgan peristiwa
tersebut, Allah menurrmkan afi ini."r2a2

10586. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan ke,padaku, ia berkata:
Husyaim me,lrceritakan kepada kanri, ia berkata: Mughirah
mengabarkan kepada k rq q-L Ibrahim, tentang firman
Alrah, "t *.;U#_,ifr I -i$i e 66iz::ij "Dan
mereka minta fotno kerydam. tentang para wanita.
Katakanlah, Allah nenberi fatwa kqadamu tentang
mereka'," ia berkata,'Soorang laki-laki di antara mereka ada

),ang m€mpunyai tanggrmgan "nak yatim wanita yang tidak
cantilg dan wali itu tidak m€nyukainya, narnun anak yatim
ifu merrpunyai hart4 maka ia berkata, Tanganlatr kamu
m€Ndkahinya, Ia pun tidak menikahkmnya hingga wanita itu
mati, maka ia yang mendryatkan waisan wanita yatim itu.,'

Ia berkate *Allah melarang mereka melakukan perbuatan

tersebut.'1243

10587. Suqnan bin Waki menceritakm kepada kami, ia berkata:
Abdullah menceritakm kepada kmi dari Israil, dari As-
Snddi, dari Abu Malik teirtmg firmm Allab h$; iyi-Y;
o\';,;ii;';6 :.{Y't;53i* dt gt,S- O,"Klt i

l:. Lilort ?ad AtMasir karya Ibmr tmi (2m3, 214\
t213 . Lkzt ?ad lt Masir kiya tfu h*,i- en&,2li) dan lb-, Abi Hatim dalam

taftir (4/1077).
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'bf;* "Dan apa )nng dibacakan kepadamu dalam Al

Qur'an (iuga memfat,vakan) tentang para wanita yatim yang

lramu fidak memberikan kcpada merel<a aPa yang ditetapkan

untuk mereka, sefung kanu ingin mengawini mereka," ia

berkat4 "Apabila seorang perempuan yatim berada di bawatt

asuhan seseorang yang tidak menyukainya jika ia tidak

menikahinlna, maka ia akan tetap menahannya, dan melarang

orang lain mtuk me,nikahiny,a.r2e

10588. |duhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, te,ntmg firman Allah, 'L#|'i{ ,$;ai ,#-O
';t i{Y"(Juga memfatwakan) tentang para wanita yatim

yang karn. ftdak menberikan lcepada mereka apa yang

ditetaplcan ralrttk moeka," ia berkat4 "Orang-orang

jahiliyah tidak memberikan sedikit pun warisan kepada kaum

wanita dan anak-anak. Mereka berkata, "Itu karena keduanya

tidak itut dalm medan perterrpuran dan tidak memberikan

kebaikan pada harta'. AUah lalu menetapkan warisan untuk

mereka sebagai hak dan kewajiban mereka, agar dapat

berlomba-lomba dengan kaun laki-lald dalam mengelola

harta anak )ratim, jika tidak ada kebaikan pada harta anak

yatim t€r"€but"t24s

10589. Al Mutsama me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

mweritakan kepada kmi dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi( riwayat 1mg seruparx

tzl.. Ibfilr Abi llatimdahmtsair (4/l@7).
r2.t. Ibru Abi lldim 6rrm ."ftir (4/1W6, lUlT).
1216. Ibid-
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10590. Muhanrmad bin Sa'd menceritakan kepadakrl ia berkata:
Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu A[bas, tentang firman
llrt+_F_Yi '"8;u#,_8i ,i,-i3i e 6(,i'"::ii
,6i A#tri i'Do, mereka minta fotno kepadamu

tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa
kepadamu tentang mereka, dan aW yang dibacakan
lrepadamu dalam Al Qur'an', " bahwa maksudnya adalatr

kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan me,ngenai
perkara-seorang wanita. 01 

'b;$j; ';t {*gY i#3i,* 6lt
"rLi,{i'Yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa
yang ditetapkan untuk mereka, sedang lcamu ingin
mengmtini mereka. " Maksudn5a, wanita yatim yang berada
dalarn tanggrrngan seorang laki-laki (wali), lalu laki-laki itu
hendak menikahinya atau menggauliny4 namrm tidak
memberikan harta (wanita tersebut), serta berharap wanita
yatim itu mati, agar ia mendapatkan harta warisan dari
wanita yatim tersebut. Jika wanita yatim itu mati dan
mempunyai sanak kerabat maka keluarga dan sanak
kerabatrya tidak diberikan warism sedikit prm. Hal itu
terjadi pada masa jahilifh. Allah lalu meqielaskan yang
dernikian itu k€pada -erekal247

10591. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia bertata:
Yazid me,lrceritakan kepada kmi, ia bertata: Sald
me,nceritakan kepada k q, d?rLagtadalL tentmg firman
Arrab 'igrr- ?*f,- frfr & 

-14i o 6(iz::;3 ,,Dan

mer*a minta fatwa kcpadamu tentory para wanita.
Katakanlah, Allah menberi fatwa kqadamu tentang

ta? . Ibnu Abi Hatim dalam ta8ir (4/l0fA.
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mereka'," hingga ayat,'i$){i 6 'o;$it "sedang kamu

inginmengawinimereka,,,maksudnyaadalatrseoranglaki-
laki yang mempunyai tanggungan seorang wanita yatim yang

tidak cantik, namun memiliki hart4 dan laki-laki itu tidak

inginmenikalrinyasertamena}ranrryakarenamengharapkan
warisanhartanya.Allahlalumenururrkanayatsepertiyang
kamu dengar sekarang."l 

24E

lo5g2. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaqmengabarkankepadakarni,iaberkata:Ma,mar
me,ngabarkan kepada k"!, qari-Q-"1"dfr,-1"1]*g firman

erraf, '-g.ib.tfi- Si ,9 
-i4i 

A. $#1 "Dan

mereka iton fama lcepadamu tentang Para wanita'

Katakanlah, 'Allah memberi fat*a kepadamu tentang

merekn'," ia berkatq 'lseorang laki-laki mempunyai

tanggunganseorarrgwanitayatimyangtidakcantik'dan
laki-lald itu tidak ingin menikatrinya ntrmun tidak juga

menikatlkannya de,ngan orang lain karena menginginkan

hartanya."l2a9

10593. Mtrhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath me,nceritakan kepada kami dari As-suddi,

me,nge,nai ayat, 6,3l[ffl iii-O*-$1 A ?4; #-Y3
"rf;<, 6'b;i|t';t (SY {#'}';J "Da' aPaYans

dibac&ankepadamudalamAlQur.an(jugamemfatwakan)
tentangparawanitayatimyangkamutidakmemberilran
kePada mereka aPa yang ditetapkan w'tuk mereka' t"!l:g
kamu ingin mengawini mereka," hingga ayat''$'$\"
,.Secara adil,,'ia bertata: Jabir bin AMullatl Al Arrshari,

Abdurrazzaq dslam taftir (l/480).
Ibid.

l2a8

t2l9
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kemudian As-Sulami, mernpunyai tanggungan seoftrng anak
perempum prmrnn)ra yang buta den perernpuan itu tidak
cantilq namun ia me,mpunyai harta warisan yang diberikan
ayatrnya, sedangkan Jabir tidak ingin menikahinya dan tidak
pula menikatrkannya dengan orang lain karena takut suami
perempwrn itu akan membawa p€rgi harta keponakannya.
Lalu ia bemanya kepada Nabi SAW mengenai hal itu,
"Apakah seorang wanita buta dan tidak cantik berhak
mendapa&an warisan?" Nabi SAW bersabda, ,,ya.', Allatl
lalu menunrnkan ayat yang berkenaan dengan kondisi
mereka itu.l2s

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalatr,
"Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanit4 maka
katakanlah, 'Allatr mernberi fatwa kepadamu tentang mereka
dan tentang apa yang dibacakan kepadarru datarn Al eur.an
A*-y surah An-Nisaa', O h$,_';ri ,it :,6j'^'q
ih5.ll "Mereka meminta fatwa krydantu (entang kalalah),

katakanlah, 'Allah memberi fa*a kqadamu tentang
kalalah...'."

Riwayat yang sesuai dengm pendapat tersebut adalatr:

10594. Al Harits menceritikan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada karri, ia bertata: Salam bin Sulaim
menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa,id
bin Jubair, ia b€rkat4 "Orang-orang jahilifh tidak
memberikan warisan kepada agak-anak hingga mereka
bermiryi. I^alu tunmlah ay"ag j$i e 6(iZ::'tJ O"n
mereka mintafatw_a kepfumu tenlang lnra wanita,, hingga
ayat, lla$ -41r(6i3f- ,ru"U seswtgtrtnya Allah adalah

1250. Ibnu Abi Ilatim dalam taeir (,V tgn, lgTB).
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Maha Mengetahurzya'. Diturunkan ayat ini, *{6f t|fr ,ry

"nt 5'(Yatn): jika seorang mminggal dunia, dan ia tidak

mempunyai anak...'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176).r2sr

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, 'Mereka
meminta fatwa kepadamu tentang para wanit4 maka katakanlatr,

'Allah memberi farwa kepadarnu tentang mereka dan tentang apa yang

dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an'." Yalsli yang dibacakan pada

awar surah, 54f i5l4GYiiS;6 #tAU4,$1.F+i,1,7 "Don
jilra lramu talat tidak aknn dapat berlaht adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana lcamu mengawininya), maka lawinilah
wanita-wanita (am) yang kamu senangi. " (Qs. An-Nisaa' [a]: 3).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10595. Yunus bin Abdul A'la me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia
berkata: Urwatr bin lv-Znbur mengabarkan kepadaku

batrwa ia bertanya kepada Aisyatr RA tentang firman Allah,

5A1'S $t aV yiis;u ffr AW <t1 -F> ifi ,, Dan i itra
lramu talail tidak akan dapat berlalu adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana lcamu mengawininya), maka

kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi. " Ia lalu
berkate "Wahai anak saudaraku, ini tentang perempuan

yatim yang berada dalam tanggungan seorang laki-laki yang

sekaligus menjadi walinya, yang berperan dalam

me,nge,nrbangf,an hartanya lalu laki-laki itu tertarik pada

kecantikan dan harta perernpuan yatim tersebut, maka ia
hendak mengawininya tanpa me,rnberikan maslorin )rang adil

r25r. Ibru Abi Hatim dalam taeir (4/1070.
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kepada perempuan yatim itu. Lalu mereka dilarang menikahi
para wanita yatim tersebut, kecuali mereka dapat berlaku adil
dalarn me,lnberikan maskawin tersebu! dan menyampaikan
kepada mereka tentang grrnnahnya (anj,ran) mernberikan
maskawin yang paling t'ngg kepada para wanita.
Diperintatrkan pula kepada mereka untuk menikatri
perempuan lain yang lebih baik dan disukai."

Urwah berkata: Aisyah berkata,'setelah ditunurkan ayat ini,
yang mengisatrkan tentang kondisi merek4 orang-orang
meminta fatwa kepada Rasulullah .SAW. Allah lalu
me,nurunkan 

9y1t-N)'a, 4l_,ifr S, j4i A.6ifr3j
t# 3i* d: #: #- 9.-ssi a F;5; ig-t; *
"rii,{i or broJt dreJ r+ Y ,Dan mereka minta fatwa
lepadamu tentang para wanita- Katakanlah, ,,Allah

memberi fotno kqadamu'tentang mereka, dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam Al eur'an (juga memfatwalcan)
tentang para wanita yatim yang kanu tidak memberikan
kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang
lramu ingin mengawini mereka-.'Allah menyebutkan batrwa
ayat tersebut telah dibacakan dntam Al eur.an pada ayat
pertam4 i6t'6 & StEy W6 ffii At;y$ $f .;+ig
'Dan jika kamu tahtt tidak akan dapat berlaht adit tbrhadap
(hak-hak) peremptan tntim (bilanou kamu mengawininya),
maka kmvinilah wanita-wanita (lain) wrg kamu senangi,."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 3).'u'

10596. Al Mutsanna menceritakan kepadakra ia berkata: Abu Shaleh
me,nceritakan kepada kemi, ia berkata: Al-Laits

t2t2- HR Burfiari dalaryTa{s!" at ew'an (4s74),Muslim dabmTafsir Al eur.an(9), Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir (U1UI7), dm Al Beghawi i^lr^ lio,oti^
At-T@tzil Qll65).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan

kepadaku dari Ibnu Sylhab, dari Urwatr, dari Aisyah, riwayat
yang sama.l253

Abu Ja'far berkata: Ketiga pendapat yang telatr kami
sebutkan semuanya menyebutkan tentang huruf 6 pada firman Allah,

#4; &- V; "Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al
Qur.:an," bisa berkedudukan khafadh (leasrah), yang bertujuan

menjadi penghubung hunrf ha dan nun pada firman Allah, #|'r1;. *Memberi 
fatwa kcpadamu tentang mereka," seolah-oleh

mereka mengarahkan penakwilan ayat kepada, "Katakanlah, 'Hai
manusia, Allah merrberikan fatrva kepadarnu tentang para wanita dan

tentang apa yang dibacakan kepadamu dalam AI Qur'an'."

Ada yang berpendapat batrwa Ayat ini diturunkan kepada
Rasulullah SAW, mengenai kaumnya dari kalangan satrabat, yang

bertanya tentang perkara kaum wanit4 tentang masalatr yang telatr
mereka tinggalkan, namun diperintatrkan untuk dikerjakan. Allatr lalu
berfirman kepada mereka menge,lrai pertanyaan dan masalatr yang

mereka tinggalkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10597. Muhammad bin Al Mutsanna dan Su$an bin Wald
menceritakan kepada kami, Su$an berkata: Abdul A'la
menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mutsanna berkata:
Abdul A'la me,lrceritalcan kepadakq ia berkata: Daud
menceritakan kepadg karni dari Muhammad bin Abi Musa,
mengenai ayat ini, 14i A. i(,;U:S "Dan mereka minta

1253. Telah tadahrlupcriwayatamya.
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fatwa lrepadamu tentang para wanita," ia berkata, 'Mereka
meminta fatrva kepada Nabi Allatr tentang para wanita,
tentang hal yang mereka tinggalkao, lalu diperintatrkan untuk
menggrjakannya. Kemudian turunlatr ayat, O 6fr1t
+ti( e ;1i1 &-Y;'"d; ;b#;'ii Si-iAli' oon
mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.
Katalcanlah, "Allah memberi fatwo lcepadamu tentang
merelca, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al
Qur'an",' serta menrberi fatwa tentang apa yang tidak
mereka tanyakan."

Ia berkata, "Jika perempuan yatim itu tidak cantik maka
mereka tidak menikatrinya dan tidak memberikan hartanya,
lalu ia membelanjakan harta tersebut. Oleh karena itu,
turunlah ayat, e ?4; & V; ",a1r- ?+l- 8i S
l.'tf;;'rfr 6 v'L# 3'i * dtt4i 6,a- e te(Ji
iririS5 'Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu
tentang mereka, dan apa yang dibacalan kepadamu dalam
Al Qur'an (juga memfatwaknn) tentang para wanita yatim
yang kamu tidak memberikan kepada merelca apa yang
ditetaplran untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini
mereka".' Juga tentang anak-anak yang dipandang masih
le,mah."

Ia berkata, 'Mereka memberikan warisan hanya kepada laki-
laki yang zudah baligh, sedangf,an yang masih anak-anak
(kecil) tidak me,ndapatkan warisan Nabi lalu meurberi fatwa
kepada mereka te,lrtang apa yang telah mereka tinggalkan,
rs,$,_ o\T4a. i14 S CtA I $ # W,u ;I,tt$ ng
7 '&tl-U) q{.'Dan jika seorang wanita trhawatir

akan nuryuz atau sikap tidak aanh dari suaminya, maka
tidak mengapa bagi kcduanya mengadakan perdamaian

-
4l
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yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi

mereka)'."

Ibnu Al Mutsanna yang melafaztrkan hadits ini.l2s4

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang mengatakan bahwa apa

yang dibacakan kepada kami dalam Al Qur'an yang telatr difirmankan
Allah, #1; &_U; 'G-?#_rt 

,i,,Katatrantah, 
,Ailah

memberi fatwa lcepadamu tentang merekn, dan apa yang dibacakan
trep adamu,," dan ayat, t7\fl i\ 6jt W. l, 6L2:l'A e$* D an j itra
seorang wanita ldtawatir alan nusytrz atau sikap tidak acuh dari
suaminya". Maksudnya adalatr kaum yang bertanya tentang
perempuan yatim yang tidak diberikan warisan. Lalu dijawab
pertanyaan yang menanyakan tentang perempuan tersebut, karena
telah ditetapkan dalam kitab Allah mengenai warisan untuk mereka
dari orang-orang yang telatr mewariskannya.

Abu Ja'fer berkata: Pe,ndapat yang paling tepat dan lebih
serupa dengan keztratriran ayat yang diturunkan adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah, "Apa yang dibacakan
kepadamu tentang ayat-ayat kewajiban pada awal surah hingga akhir
surah." Itu karena maskawin tidak ditetapkan untuk kaum wanita
kecuali dengan adanya penrikahan, maka selarna ia belum menikah,
tidak ada seomng pun yang boleh memberikan maskawin kepadanya,

dan jika tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu, sudah pasti
tidak akan untukny4 dan apabila tidak ditetapkan, niscaya
tidak akan ada perkataan yang mengatakan bahwa maksud ayat, Yi
*SJi A P4; i7!7 "Don apa yans dibacakan kepadamu dalam
Al Qur'an," pada satu sisi menggugurkan maskawin yang diberikan

t2v. Ibmr Athiyah dzIram Al Muharrir Al Vajiz Qfil8).
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kepada perempuan yatim, karena Allah SWT berfirman 
-untukmelanjutkan kesinarnbungan ayatnya- socara jelas tentang fatwa-

fatwa yang drjanjikan kepada kami agar fatwa tersebut dilaksanakan.

";t i*{Y liSi* ,{t|:,lt Jnfi-4*{tusa memfatwakan)

tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada

merekn apa yang ditetapkan untuk mereka," memberitatrukan bahwa

sebagian yang difatwakan ke,pada kami berisi tentang urusan kaum
wanita, perempuan yatim yang terhalang dari apa yang telatr

ditetapkan Allah untuknya. Dan pemberian maskawin sebelum adanya

akad nikah tidak termasuk apa yang ditetapkan oleh Allatr.

Jadi, dapat dipatrami batrwa maksud ayat ini adalatr

menghalangr apa yang ada diantaranya dan di antara kitab Allah
untuknya dari apa yang telatr dibacalcan dalam Al Qur'an.

Jika demikian, maka diketatrui bahwa maksudnya adalatr

warisan yang sudah ditentukan dan diwajibkan Allatr untuk mereka

dalam kitab-Nya.

Riwayat yang disebutkan dari Muhammad bin Abi Musa telatr
menyalahi pendapat ahli tafsir, menyimpang dari apa yang

ditunjukkan oleh penunman ayat yang jelas, sehingga ia mengira
balrwa maksud ayat, ,=.(5if e h$L [i- Yi "Dan apa+Sii a ?11 8_ Y5Danwa maKsuo ayaL !r:>t e ffJb ili t : "Dan apa yang
dibacalran lre-pg(amu dalam Al Qur'an," adalah ayat, 6,La-iV g$
tLtlil 'J $'ri; 116 !r "Dan iika seorans wanita khawatir alcan
t4t€,#L'J $it q; t, "Dan jika seorang wanita khawatir alcan

nusryz atau silrap tidak acah dari suaminya."

Apabila mengarahkan pembicaraan kepada makna yang

ditakwilkan, maka pembicaraan tersebut menjadi mubtada (permulaan

bicara) dari firman AllalL ";t |{Y 1#3'i' i .Jf ,141 ,F- O
"(Juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak
memberilan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka,"
mengartikan dengan ayat itu dari ayat, -";r7i."T"ntong 

mereka."
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Jadi, malana pembicaraannya menjadi, "Katakanlah,'Allatl
memberi fatwa kepadamu tentang mereka, tentang wanita-wanita
yatim yang tidak diberikan warisan kepada mereka, dan tidak ada

bukti pada ayat yang menunjukkan kesesuaiannya dengan apa yang

telatr dikatakan. Tidak pula ada hadits dari orang yang mengetahui

kebenaran perkataannya terhadap hal itu'."

Jika demikian, maka makna-makna pembicaraan tersebut lebih
tepat dan saling berkaitan, dan itulatr yang lebih tepat dalam
menemukan jalan.

Jika permasalatrannya sesuai dengan yang telah kami jelaskan,

maka ayat, J7.$l ,#- C"(Juga memfarwakan) tentang para wanita
yatim," menjadi shilah (penghubung) dengan ayat, #$ &Y;
"Dan apa yang dibacalcan kcpadamu," dan lebih tepat unfuk menjadi
penerang dari ayat, '4. l4;fi- At $ 

*Kotol-nloh, 'Allah
memberi fanua kepadamu tentang merelca'," agar lebih dekat dengan

maksud ayat, .re$i A #4, & VS "Dan apa yang dibacatran
kepadamu dalam Al Qur'an, " serta terputus de,ngan ayat, ?*|
",>g*." M"*b ei fatwa kepadamu t mtang mereka."

Jika demikian keadaannya maka penakwilan ayatnya akan
menjadi, "Mereka minta fatrva kepadamu tentang para wanita, maka
katakanlatr, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan

tentang apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an yang telatr
diturunkan kepada Nabi-Nya dalam urusan wanita-wanita yatim yang
tidak diberikan apa yang telatr ditetapkan bagi mereka yalrri bagran
harta warisan dari orang yang telah mewariskannya."

Riwayat-riwayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalatr:

10598. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata:' Ibnu Zaid bqkata
tentang firman Allah, ";n 6 V'e#|'i ., "Tidak



memberikan kepada mereka apa yang ditetaplan untuk
merelca," ia berkata, "Mereka tidak diberikan warisan.,,l255

10599. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada karni, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari l\dughirah, dari Ibrahim,
tentang firman Allah, it $ V 'L#3'i .1 *Trdok

memberikan lcepada mereka apa yang ditetapkan untuk
mereka," ia berkata, "Dari harta warisan. Mereka tidak
memberikan harta warisan kepada kaum wanita, 6 'J#i;
"oi;<i 'sedang kamu ingin mengawini merelw2.,,t256

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna
ayat,'bi;{i 6 'J;ij, ,,Sedang kamu ingin mengawini
merelca."

?&fsirAd.:Ihafuri

sebagian berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalatr
'tidak ingin menikahi mereka".

Telatr berlalu penyebutan sekelompok jarnaatr
mengatakan pendapat demikiaq dan kami
menyebutkan pendapat lain yang belum kami sebutkan.

10600. Humaid bin Mas'adah As-Sami me,nceritakan kepada kami,
ia berkata: Bisyr bin Al Mufirdhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Llbaidillah bin Aun menceritakan kepada
kami dari Al Hasan, mengenai ayat,'i7i){i ,_f; S;ij;
"Sedang kamu ingin mengawini mereka,,' ia berkata,
"Mereka tidak ingin menikatri perempuan yatim itu.',1257

yang

akan

t255.

t256 
.

t257

Ibnu Jauzi dzlan hd Al Masir (y213) dan Al Mawardi dilam An-Nulut wa
Al Uyrn (11532). ,,

Al Mawardi dalam AntNukat wa Al Uyun (1t532) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (21 1 65).
Ibnu Jauzi dzlarn 7ad Al Masir (21216) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-
Tanzil (21165).
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10601. Ya'qub bin Ibrahim dan Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada

kami dari Ibnu Aun, dari Al Hasan, riwayat yang sama.'258

10602. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Zaid

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah, ia

berkata: Aisyah berkata tentang firman Allah, 6'o;ii;
'bi;{t "sedang kamu ingin mengawini merekn, " yakni

salatr seorang di antara kamu tidak ingtn menikahi

perempum yatim yang berada dalam tanggungannya apabila

perempuan yatim tidak cantik dan tidak kayam, maka

mereka dilarang untuk menikahkannya kepada orang yang

han)ra menginginkan kecantikan dan kekayaannya belaka,

kecuali secara adil, lantaran ketidak-sukaan mereka

kepadanya.l25e

10603. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kalni, 1lakni Ibnu Shaleh, ia berkata:

Al-Laits menceritakan kepadalru, ia berkata: Yunus

me,nceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwatr

berkata: Aisyatr berkata, lalu menyebutkan riwayat yang

sama.l2@

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Mereka

ingin menikatri wanita yatim tersebut."

Ibid.
Telah disebutkan periwayatau keduaqra.
Ibid.

1258

t25g

lm
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Telah terdahulu peNryebutan pendapat yang dikatakan oleh
sekelompok ulama dalam riwayat sebelumnya, dan kami hanya akan
menyebutkan pendapat yang belum disebutkan.

10604. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari
Muhammad, dari tlbaidah, tentang firrran Allah, J 5;$j;'$fi,{i "sedang lramu ingin mengawini merelca,,, ia
berkat4 *Mereka ingin menikatrinya.',1 261

10605. Ya'qub bin Ibratrim dan Ibnu wald menceritakan kepada
karni, keduanya bedota: Ibnu Ulalyah menceritakan kepada
kami dari Ibnu Arm, dari Muhammad, ia berkata: Aku
berkata kepada ubaidah, tentang firman Allah, 6 'O;ij;
'bL;<i "sedang kamu ingin mengmvini mereka,,, ia
berkata,'Mereka ingin menikatri rrya.,,t2Q

10606. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shaleh
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritdcan kepadaku dari.Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
nrmanAup 'r;$jt';t i{u i#3i* ,$rgt,g-i'bLi.{i ;sl*1Juga memfatwakan) tentang para wanita yatim
yang kamu tidak memberikan kcpada mereka apa yang
ditetaplwn untuk merelca, sedang kamu ingin mengawini
mereka," bahwa pada masa jahiliyah, seormg laki-laki yang
merpunyai tanggungan seorang perempum yatim, akan
benar-benar menguasainya, dengan demikian tidak ada
seorang pun )ang dapat menikahinya- Jika perempuan itu
cantik dan ia menyukainp" maka ia akan mengawininya dan
mernakan hartanya. Namun jika ia tidak cantik, maka lelaki

Ibnu Janzi &rar,7ad Al Masir (2l2le.
Ibid.

l26t

t262
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itu akan menahannya dan tidalc membolehkan orang lain
menikatrinya sampai perempuan itu meningal dunia,

kemudian ia mewarisi hartanya maka Allah melarang keras

dan mengharamkan hal itu. 1263

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang te,pat adalatr yang

mengatakan bahwa maksudnya adalalL "m€,reka tidak ingin
menikahinya" karena sikap mereka yang melarang perempuan itu
menikatr dengan orang lain padahal ia sendiri enggan menikahinya,

hanya bertujuan agar ia dapat mewarisinya tatkala perempuan itu
meninggal duniq tanpa ada suami (orang lain) yang berhak atas harta

warisan tersebut.

Takwil firman Alleh: 1i:; -r\ ;t6)1 <4 i$;;,1-A11'#i 6fiL (Dan tentang anah-anak yang masih dipandang

Iemah. Dan [Allah metryuruh hanuJ sapaya hamu mengurus anah-

anakyatim secara adil)

Abu Ja'far berkete: Maksudnya adalatl, 'Mereka merninta

fatrua kepadamu tentang kaum wanit4 maka katakanlah, 'Allatl
memberi fatrna kepadaru tentang mereka dan apa yang telatr

dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an, tentang anak-anak yang masih

dipandang lemalU dan tentang perintah Allah agar kamu mengurus

anak yatim s@ara adil."

Telah kami sebutkan periwayatan me,lrgenai hal itu dari
kalangan satrabat dan tabi'in pada pembahasan yang lalu, dan orang-

orang yang telah me,mberikan fatwa terkait perkara oftrng-orang yang

lemah, dari kalangan anak-analc kocil, agar me,mberikan hak warisan

1263. Ibnu Abi tl4i6 dalem taeir (4/1077).
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mereka karena pada saat itu mereka tidak memberikan hak waris
kepada anak-anak yang masih kecil dari harta orang tua mereka.
Dengan demikian diperintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dan
memberikan bagran mereka sesuai yang telatr ditentukan Allah untuk
mereka di dalam kitab-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan p€ndapat tersebut adalatr:

10607. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath me,nceritakm kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, OrjJi <, i*;-Z*Jf:. ,'Dan tentang
anak-anak yang masih dipandang lemah," ia berkat4
"Mereka tidak me,mberikm warism kepada anak perernpuan

dan anak-anak yang masih kecil. Allah lalu memerintatrkan
mereka untuk mengurus mak-aoak yatim s@ara Adil.
Malcna lafa?h aQisth adalah memberikan hak kepada semua

orang 1larig beftalq baik laki-laki marplm perempum. Anak
kecil berkedudukan same s€pqti orang dewasa.l2s

10608. Yunus menceritakm kepadakq ia berkata: Ibnu Wattab
mengabarkan kepada kami, ia berkatq,_Ibnu Zaid berkata
tentang firman Allall ?#_'ifr & Jqi A_ 6$fri5i
id:#i,#_.ivi-sx a?4; g_vi -"rs.

dral \.r) V #_j, "Dan merelca mintafatwa kepadamu
tentang para wanita trfutakmlah Allah memberi fatwa
lcepadamu tentang ma*a, dan aln yang dibacalcan

kepadamu dalam Al Qw'an (juga memfanuakan) tentang
para wanita yatim Wrg kanu frdak memberikan kepada
mereka apa yang ditdaphan unuk mereka," ia berkata,
'Mereka tidak mend4atkm warisan harta, {SiLliti -r13

t2s. Ibnu Abi Hatim dalam taeir (4/lOS).

-
{-!e!_l



Sr.ruhAn-Nisdc'

'#f{Dan (Allah menyrth kamu) suPaya kamu mengurus

anak-anak yatim secara adil', maka masuk kaum wanita,

analc-anak kecil, dan orang dewasa dalam harta warisan,

serta dihapus perrbegian warisan yang pertama kali

dilakukan."l265

10609. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepadaku dari isa, dari Ibnu Abi Najih' dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 'f.ii|L {fj|.li;i Jt
"Dan (Allah menyuuh kamu) supaya lumu mengurus anak-

anak yatim seaara adil," ia berkata, "Diperintatrkan kepada

mereka unttrk m€nguus anak-anak yatim secara adil. Makna

lafazh al qisthadalah bcrlalcu adil.'r266

10610. Al Mutsanna menceritakan ke,padaktr, ia berkata: Abu

Hudzaifatr me,lrceritahan kepada kard, ia berkata: Syibil

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi{ riwayat yang sama.r'6'

106ll. Ibnu Waki menceritakan ke,pada karni, ia berkata: Abdullatt

me,nceritakan kepada kard dari Israil, dari As-Suddi, dari

Abi Malilq tenJang firman $lrh, b-6)i A i$;;*ift
' i1t #4 ii:i -r\ "Dan tentang anak-anak yang

masih dipandang lemah. Dan 6Wah menytruh lcamu)

supaya kamu merrgurus anak-anak yatim seaara adil," ia

berkata, 'Mereka tidak me,mberikan warisan melainkan

hanya kepada laki-laki dewasa."l-26

Ibnu Jauzi dalrrmZad Al Masir (U213) dso Al Mawardi doJraaAn-Nulrat wa

Al Uytn(rls32).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llffi}\ dan Ibnu Athiyah dabnAl Muhanir Al
WajizQllrE).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam taeir (4/1078).

tzf.s.

t266.

t267

l26t
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10612. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah: b.6)\ A 'q,+#11'2 "Dan tentang

anak-anak yang masih dipandang lemah, " bahwa pada masa

Jahiliyah, anak-anak kecil dan kaum wanita tidak diberikan
harta warisan. Begitu juga dengan firman Allah, #3$ *
';t :.i{ Y 'Kamu tidak memberilcan kepada mereka apa

yang ditetapknn untuk mereka'. Allah melarang hal itu dan

menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai saham masing-
masing dan berhak menerima bagian tersebut. Dia berfirman,
'{Jt\rt $, ',,htiy'Bagian seorang anak laki-laki sama

dengan bagian dua orang anak perempuan'. (Qs. An-Nisaa'

[a]: I I dan 176) baik, anak kecil maupun orang dewasa."l26e

10613. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadalu dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
A[ah, 'J"'i\{{4-1i:;.;Y, o6)i <- i$;-igi3
"Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan
(Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak
yatim secara adil," batrwa mereka sama sekali tidak
memberikan warisan kepada anak-anak yang masih kecil dan

lematr. Allah lalu mernerintatrkan mereka untuk memberikan
bagran harta warisan kepada anak-anak kecil dan lemah.1270

10614. Al Qasim menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughiratt

t2se. Ibid.
t27o. Ibid.
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mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, batrwa Umar bin Al
Khaththab, jika seorang wali yatim yang mempunyai

tanggungan perempuan yatim yang cantik dan memiliki
harta, datang ke,padanya, ia akan berkata, "Nikatrkanlatr

perempuan yatim ini dengan orang lain yang lebih baik dari

kamu." Jika perernpuan yatim itu tidak cantik dan tidak

memiliki harta maka ia akan berkata, 'Nikahilah perempuan

yatim ini, karena engkau lebih berhak dengannya!"r27l

10615. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritdcan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Ubaid

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata,

"Seorang lald-lalci datang kepada Ali bin Abi Thalib, ia
berkata, \ilahai Aminrl Mukminin, bagaimana dengan

urusanku dan urusan (+.t). yatim (yang mer{adi

tanggungan)ku?' Ali lalu berkata, Mengapa dengan

keduanya?' Ali kemudian berkata" 'Apakah kamu ingin
menikatrinya karena ia cantik dan merniliki harta?' Ia

menjawab, Demi Tuhan, ya!'Al Hasan berkata: "Kernudian

ia menikatri seorang perempuan yatim yang tidak cantik dan

tidak memiliki hana! Ali kernudian berkata, 'Berilatr pilihan

kepadanya, jika orang lain lebih baik daripada kamu, maka

kawinkahlah ia dengan yang lebih 5"iL r.r:1272

Abu Ja'fer berkata: Me,ngurus anak yatim secara adil,

berlaku adil pada apa yang telah diperintalrkan Allah kepada mereka.

t27t. Ibnu Athiyah dalam Al Muhanir Al Wajiz (2lll8).
t272. Sa'id bin Manshur dzlamsunan (l/1S8) (no. 583).



fdsirAth:Iiafui

rakwil lirman Atlah: W; .yi(rtig f b \;t;.i 6
(Dan kebajikan apa saja yang hamu kerjakan, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahuinya)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Hai orang-orang
beriman, sekalipun di antara kamu ada yang berbuat adil dalam harta
anak-anak yatim yang telatr diperintatrkan Allah kepadamu untuk
mengurus mereka secara adil, dan berakhir ke'pada perintatr Allatt
mengenai hal itu dan lainny4 t1*$ .4{rfiiig'Maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahuinya'. Allah senantiasa Matra
Mengetatrui keadaanmu, Matra Melindungi seluruh kondisimu, Matra
Pemelihara, hingga ia mernberikan balasan kepadamu atas

perbuatanmu pada Hari Kiamat kelak."

ooo

6@agv" 6'A'J 6i* W.; 6LM eS

o$"&t3ri*i;8r'+,&Vlruqi.vg;
G sf:; 146'(6t 6y i;ir33 1 i43

"Dan jil<a seorarrg wanitalclwwuir al<frrJ rru,syltz atanr sil<ap

tidil actth dmi suanirrya" mala dnak margapabagi
l<edmrry a mmgadalcmt p u ilonraim y orrJg sebenar.b enarny a,

dan pudanwian iatlebihbaik (ba3i nrl,":elra) walutpun
marrusia ifi,,t nrrrt,wat tabiottvlakikh. Dm iiliol<affut

bugaul ilmgart i*rinw seccfiobolik df,rJ menlelihma dh'mw
(dari rru.ytuz fu" tilrualp tak acah), mal<a se*ngguhnya

Nlah adalah Mafu Mmgetalwi @o y ang l<nrw Walcsru'
(Qs. An,Nisaa' l4lz L28)
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. Takwir firman Atlah: $6V|;1(:3W';i6'LXV 95
"E'&ti't#,t#t $'-;lWLL+ (Dan iika seorans wanita

khawatir ahan nusyuz atau sihap tidak acuh dari suaminya, maka

tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

sebenar-benarnya, dan perdanraian itu lebih baik [bagi mereka])

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, q; ln 6'Ll'ii;l Cb
"Dan jil<a seorang wanita khawatir akan nuryuz atau sikap tidak acah

dari suaminya," adalah, mematrami be,nar suaminya l''# "Akan

nusw," yakni bersikap egois, diktator, dan sombong. Adapun

dikarenakan kebencian, adakalanya karena ketidalcsuk:umnya terhadap

beberapa faktor, diantaranya tidak cantik dan t"r. 6til- J "Atou

sitcap tidak aanh," memalingkan wajalrnya atau 
- 
berpaling dari

sebagian manfaat yang dimiliki isti darinya l;$-6W LG>b
fi) q. "Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan

perdamaian yang sebenar-benarnya, " Jadi, tidak berdosa atas

keduanya, yakni seorang p€rempuan yang l*rawatir akan nusyuz dan

sikap acuh tak acuh dari suaminyq untuk mengadakan perdamaian

yang sebenar-benarnya 
-karena 

suaminya telatr melewati hari-

harinya, menyia-nyiakan sebagian kewajiban istri yang sudatr menjadi

hak suami- me'minta perdamaian atas kejadian tersebut, untuk tetap

berada dalam ikatan pernikahan, me,nahan diri dari akad pernikahan

yang mengikat keduanya. t
Ia berkata, "Lafazh T '&ti "Dan perdamaian itu lebih

baik," maksudnya melakukan perdamaian karena telah meninggalkan

sebagian haknya, terus-menertrs melakukan hal-hal yang diharamkan,

dan menatran diri dari akad pernikaharu lebih baik daripada meminta

cerai dan perpisahan."

Penakwilan kami ini sesuai dengan pendapat para mufassir.

Riwayat-riwayat yang sesuai de,lrgan pendapat tersebut adalah:
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10616. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Sammak,
dari Khalid bin Ar'arah, bahwa seorang laki-laki menemui
Ali RA untuk meminta fatrva tentang seorang istri yang takut
nuswz dan sikap acuh dari suaminya, maka ia pun berkata,
"Terkadang seorang suami tidak menyukai istrinya karena
parasnya yang tidak cantik, usia yang tua, miskin, atau
perilakunya yang buruk, kemudian perempuan itu takut
suami akan meninggalkannya, jika ia mengembalikan
sebagian maskawinnya, maka ia tercerai, namun ia
menggunakannya sebagai nafkah pada masa iddahnya maka
tidak apa-ap 

^31273
10617. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Samak bin Harb,
dari Khalid bin Ur 'Urratr, ia berkata: Ali RA ditanya tentane

py?t, Jw Lc>,, 6'71 t 6ii W.b aLl-sV o;
L$C{4.\r$'-"Dan jika seorang wanita khawatir akan

nuswz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya," Ali berkata, "Tentang seorang wanita
yang sudatr tua dan tidak cantik, atau suaminya tidak
mencintainya, lalu keduanya membuat perdamaian.,,l 274

10618. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu,bah,
Hammad bin Salamah, dan Abu Al Ahwash menceritakan

HR. Ibnu Abi Syaibah dalanAl Mushannaf (31329), Al Baihaqi dalamls-
Sunan Al Kubra (71279), dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1080).
Ibid.1274
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kepada kami, semuanya dari Samak bin Harb, dari Khalid

bin Ur'Urrah, dari Ali RA, dengan riwayat yang serupa.'"t

10619. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Samak, dari

Khalid bin Ur'Urrah, batrwa seorang laki-laki bertanya

kepada Ali RA tentang firman Allah, 6 W A4. <i
lr,i) l#. l;$'- "Maka tidak mengapa bagt keduanya

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya," Ali
berkata, "Tentang seorang istri yang tidak cantik, yang

sedang menangisi ketidakcantikannya atau usianya yang

sudah tua, maka tidaklah mengapa jika suaminya

meluangkan beberapa harinya untuk istrinya, atau

memberikan sedikit hartanya."l 276

10620. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki me'nceritd<an kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Asy'ats, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Seorang laki-laki datang

kepada Umar untuh menanyakan tentang satu ayat, lalu laki-

laki itu membenci ayat tersebut. Orang lain lalu bertanya

tentang ayat ini, ttflLil $it W.lrt 6Ll'S';1 9$ 'Dan

jilca seorang wanita lchawatir akan nusytz atau sikap tidak

aanh dari suaminya'. Umar lalu berkata,'oTentang ayat yang

serupa dengan ayat ini, maka tanyakanlah!" Ia lalu berkata

lagi, "Wanita ini mempunyai suami dan suaminya telah

meninggalkannya, ke,rnudian suaminya menikah dengan

seorang gadis demi mendapatkan keturunan. Selama

keduanya mengadakan perdamaian, hal itu dibolehkan."l277

Ibnu Abi Syaibah dalan Al Mushannaf (31329) dan Ibnu Abi Hatim dalam
tafsir (4/1080).
Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsir (41302).
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10621. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran
bin Uyaynah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha bin
As-Sa'ib menceritakan kepada kami dari Sa,id bin Jubair,
dari Ibnu 4b9ry, tentang firman Allah, q;b ri,,Ll-ifi slj
IbVL 31 6jf "Dan jika seorang wanita khawatir akan

nusryz atau sikap tidak acuh dari suaminya,,, ia berkata,
"Seorang wanita berada di samping suaminya hingga usianya
tu4 lalu suaminya ingrn menikatr lagi, maka keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,
meluangkan satu hari untuk ist.iny4 sedangkan dua atau tiga
hari untuk ishi mudanya.""'E

10622. Ibnu waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Imran
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Sa,id, dari Ibnu
Abbas, dengan riwayat yang sam4 hanya saja ia berkat4
"Hingga wanita itu mernpunyai anak dan menjadi tua.,,

Ia berkata, 'Tadi tidak me,lrgapa bagi keduanya (suami istri)
untuk membuat perdarnaian yang sebenar-benarnya; isti
pertama mendapat (atah) satu malam dan istri kedua
mendapat (atatr) dua malam."t27e

10623. Ibnu waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Atha,
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata" "seorang wanita telah lama
berada di sisi s,aminya, hingga ia menjadi tua, lalu suaminya
hendak menggantikan dirinya dengan wanita lain, sedangkan
istrinya tidak menginginkan perceraian, maka keduanya
mengadakan perdamaian de,ngan menjadikan satu malam

Lihat Al Bulfiari dzlam Tafsir Al Qur'an (4600), Muslim dalam tafsir (14),
dan Ibnu [Si H31i6 drlam tafsir (4/1081).
rbid.
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untuk dirinya dan beberapa hari serta bulan untuk istri

keduanya."l2so

10624. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais,

dari Athq dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

tifft- i $;f A;.'u ,'i'L2tV glS "Dan iika seorang

wanita khawatir aknn nusyuz atau sikap tidak acuh dari

suaminya," ia berkata, "Tentang seorang istri yang selama

ini telah berada di sisi suaminya, lalu suaminya ingin

menceraikanny4 lurmun isrinya tidak menginginkan

perceraian tersebut, maka suaminya berkata, 'Aku tidak bisa

memberikan bagan kepadamu sama seperti bagian yang aku

berikan kepadanya (istri banrnya)'. Keduanya lalu

mengadakan perdamaian, bahwa dalam beberapa hari

suaminya mernberikan satu hari untuk istinya. Keduanya

pun senang dengan perjanjian perdamaian tersebut."l28l

10625. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari

lapaknya, dari Aisyah, tentang firmanAllatr, 6Li-3i;l *tj"tA^rq v$,_ 6w Lta+<i 6,;Li1 $ji w.';,
T '&t;"Dan iilca seorang wanita khawatir akan nusyuz

atau sikap tidak actth dari suaminya, maka tidak mengapa

bast l<eduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik," ia berkata"

'"Tentang seorang wanita yang telatr lama berada di sisi

suaminya, kemuidan suaminya berlaku sombong

terhadapnya, dan perempuan itu tidak mempunyai anak yang

Ibid.
Lihat Al Butfiari dalam Tafsir Al Qur'an (4600), Muslim dalam tafsir (13),
dan Ibmr Abi Hatimdalam tafsir (4/1081).
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dapat menemaniny4 kemudian pererrpuan berkat4 Tangan
kamu ceraikan aku, sekalipun kau halal untuk
menceraikut:t1282

10626- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin
Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad
bin Salamah me,nceritakan kepada karni dari Hisyam bin
Urwah, a"l I|raf dari Aisy-alL tentang firman Allah, ,lj6Ai16$ q;ln g,#jn|,,Don-iit- seorans wanita
khawatir akan nusy,z atau sikap tidak acuh dari suaminya,,,
ia berkata, "Tentang laki-lald yang mempunyai dua orang
istri, istri pertama telah fua dan lerratr, atau tidak cantik dan
tidak mernpunyai keturunan, maka istri ifu berkata, 'Jangan
kamu ceraikan aku, sekalipun kau halal menceraiku'."1283

10627. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin
Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin urwatr,
dari bapalarya, dari Aisyah, dengan riwayat yang serupq
namun ia berkata, "Istrinya berkata, 'Aku berikan kamu
kebebasan pada keadaanku'. Lalu ditunmkanlatr ayat ini."l284

10628. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu shaleh
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, 'r16;f W.b ;lLl-ti;l eS
ltffL"Dan jika seorangwanita Hrawatir akan n*rytz atau

sikap tidak aath dari suaminya,,, (ia berkata), ..Tentang

perempuan yang me,mpunyai seorang suami yang tidak

t2t2. Ibid.
r2t3. Ibid.t2u. Lihat Al Bukhari dale,r, Tafsir Al eur'an (4600) dan Muslim dalam tafsir

(13).
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begitu mencintainya dan mempunyai seorang istri yang lebih

dicintainya daripada dirinya, sehingga suaminya lebih

memilih istri yang dicintainya itu. Jika keadaannya seperti

itu, maka Allah memerintatrkan kepada suaminya untuk

berkata kepada istriny4 \Mahai istriku, jika kamu

menghendaki aku akan melaksanakan apa yang baik
menurutnu, yaitu memberikanmu nafkatr dan berada di
sampingmu selama satu hari. Jika kamu tidak menyrkainya
maka aku akan me,nrbebaskanrnu, dan jika h*r ridha maka

tidak mengapa'. Sedangkan makna ayat, T-* 'vIAY5'Oon
perdamaian itu tebih baiV,adalah pilihan."l28s -

10629. Ar-Rabi bin Sulaiman dan Batr bin Nashr menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Watrab menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Az-Zuaad menceritakan

kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari
Aisyah, ia berlrat4 "Allah menurunkan ayat ini kepada

seorang istri yang telatr memasuki usia tua" lalu ia
mernberikan harinya unhrk perempuan lain. Lalu
diturunkanlatr ayat, ULq{.VJ#- 6W Aa+$,Matra
tidak mengapa bagi lceduanya mengadakan perdamaian
y an g s eb enar -b en arnya 1. "1 2t6

10630. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Hisyam
mengabarkan kepada kalni dari Ibnu Sirin, dari Ubaidatr, ia
berkata: Akutertanya kepadanya tentang firman Allah, ,5
ItVL-t\6# Wln g,Ll-f:;1"Dan jitra seorans wanita

Htawatir akan n*rytz atau sikap tidak aanh dari suaminya,"
ia lalu berkata, "Tentang seorang istri yang hidup bersama

T. Lihat Ibnu Athifh dalarn Al Muhanir Al Wajiz Qlllg).1286. Ibnu Janzi d^bmzad At Masir (21217).
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suarninya, lalu suaminya ingin menikatr lagi, maka keduanya
mengadakan perdamaian, bahwa suaminya memberikan satu
hari untuk dirinya. Keduanya mengadakan perdamaian, jika
istrinya menuntut maka suaminya hendalarya meninggalkan
atau menceraikannya. " I 287

10631. Ya'qub bin Ibratrim me,nceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada ka,ni, ia berkata: Mughiratr
mengabarkan kepada kami dfii Ibrahim, ia mengatakan hal
itu.l288

10632. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj
mengabarkan kepada kard dari Mujatrid, ia yang
mengatakan hal tersebut. I 28e

10633. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu
Sirin, ffi iTflddr, tentang firman Allah, ,;n a*lV Og
6(;til|5#W."Daniitraseorangwanitakhawatiratran

nusyuz atau siknp tidak aanh dari suaminya...." ia berkata,
'Mengadakan perdamaian berdasarkan keridhaan istri, bukan
hak istri, maka suaminya melak'kan hal yang diridhai
istrinya itu. Jika istinya mengingkari atau berkata, 'Aku
telah tertipu', maka istri seperti itu hanrs ditinggalkan, atau
diridhainya, atau diceraik-.,12e0

10634. Ibnu Waki menceritakan kepada
Wahhab menceritakan kepada

bertata: Abdul
i Ayyub, dari

Ibnu Athiyah MamAl Muhanir Al Wajiz (2fi19).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man&ur QlZ33).
Ibnu Abi !131i6 dalam tafsir (4/1081).
Ibnu Ati Sfibah dalan Al Mushannaf (41233), Al Baibaqi daletn As-Sunan
(21233), dao Ibnu Amiyah dat*n Al Muharrir Al Wajiz (2111\.

kami, ia
kami dari

t287
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Muhammad, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidatr

tentang firman Auah, tt#I-l6it W.ln ,i,LrSV 95
"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap

tidak acah dari suaminya...." ia berkata, "Tentang seorang

laki-laki yang mempunyai seorang isti yang sudatr lanjut

usia, dan mengadakan perdamaian tentang haknya, maka

suami menuruti apa yang diinginkan istrinya. Jika istrinya

tidak suka maka hak istri untuk ditinggalkan, merelakan

haknya, atau suami dapat meceraikanny^.""n'

10635. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, ia
berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang firman Allah,

6tA'tl $;t A;'u e,LM ;1$ "Dan iitra seorang

wanita khawatir alcan nusyuz atau silup tidak acah dari
suaminya. " Lalu ia me,nyebutkan riwayat yang serup4 hanya

saja ia berkata, 'Tika istinya marah maka suaminya hanrs

menyenangkan istinya, atau memenuhi semua halcnya, atau

menceraikann5na."I29

10636. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, ia berkata:

Ibrahim berkata, 'Tika istrinya menuntut haknya dan ia tidak
me,nerima, maka perdamaian itu dikembalikan kepada

istrinya, jika suaminya berkehendak maka diceraikan, dan

jika tidak maka ditatran haknya."l2e3

10637. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

me,nceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Ibrahim,

tentang firman AllalL 6,hti1(:S Wlu :iLl'fiX ,r$

rbid.
Ibid.
Lihat Ibmt Abi Hatim dalm'a&ir (4/1080).
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W A3+ ,i "Dan jika seorang wanita khawatir akan
nusryz atau sikap tidak acah dari suaminya, maka tidak
mengapa bagi keduanya," ia berkata: Ali berkata, ..Tentang

seorang istri yang telatr berada di samping suaminya pada
masa yang lama, lalu sang istri khawatir suaminya akan
menceraikanny4 maka keduanya mengadakan perdamaian
sesuai kehendak mereka. Dari hasil perdamaian tersebut
dihasilkan bahwa suaminya berada disampingnya selama
satu malam, sedangkan di sisi istrinya yang lain sesuai
dengan keridhaan keduanya, dan nafl<atrnya tidak seperti
yang lain. Selama mengadakan perdamaian, itu
dibolehkan."l2s

10638. Ibnu walci me'nceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin
Abdul Malik menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari
Al Hakim, tentang firman Altah, $jiWb ALM )Ij
IAVL jl "Dan jika seorang wanita Hrawatir akan nusyuz

atau silup tidak acah dari suaminya," ia berkat4 ..Tentang

seorang istri yang telatr (lama) berada di samping suaminya"
lalu suaminya ingn menceraikannya. Jika ia takut
(diceraikan) maka tidak apa-apa bag keduanya untuk
mengadakan perdamaian yang benar, batrwa jika suaminya
menikatr lagi ia bersedia melepaskan hari-harinya bersama
suaminya."l29s

10639. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlcu menceritakan
kepadaku dari bapalarya dari Ibnu Abbas, te,ntang firman
Anah, ttVL I $gi W. l, 6L,-fA sg,Dan iitu

Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (4/1081).
Ibid.
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seorang wanita khawatir alcanrnusyuz atau sikap tidak acah
dari suaminya," hingga ayat, '$'ClAtS "Dan perdamaian
itu lebih baik," bahwa seorang laki-laki mempunyai seorang

istri yang telatr lanjut usi4 lalu laki-laki itu menikatr dengan

seorang gadis, namun ia tidak ingin me,lrceraikan istri
sekaligus ibu dari anak-anaknya itu, maka ia mengadakan
perdamaian dalam hal pembagian harta dan diriny4 hingga
perdamaian itu diterima dengan baik.l2e6

10640. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
Auah, $VL J 6it W. ,u g,LM ;19,;Dan iitra
seorang wanita Htawatir akan nusTtttz atau sikap tidak aanh

dari suaminya," ia membaca hingga ayat, 146(61 6Y
G 3J13 "Malca sesungguhnya Atlah adalah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjalran " Seorang laki-laki
mempunyai istri yang telatr tua, dan ia sudatr tidak
memperhatikan lagi sebagian kebutuhan istrinya, maka ia
berkat4 "Kalau saja engkau rela dengan diri dan hartaku
yang kurang dari hari-hari sebelumnya." Keduanya lalu
mengadakan perdamaian mengenai hal itu. Allatr
membolehkan perdarnaian itu. Jika istrinya enggan, maka
suami tidak layak membiarkannya dalam keadaan

demikian.l2eT

10641. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Yatrya ia berkata:
Abdurrazaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari Az-Z:uhi, dari Sa'id bin Al

Ibid.
Al Hakim dengan riurayat yang s8ma melalui Abdurrazzaq (2/338). Lihat
Ibnu Katsir dalam tafsir (4R03).

t2lr6
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Musayyab dan Sulaiman bin yasar, bahwa Rafi bin Khudaij
mempunyai seorang isfii yang telah tua, lalu ia menikatr lagi
dengan seorang gadis, dan ia lebih menyukai istrinya yang
masih gadis tersebut. Istrinya tidak terima diperlakukan
seperti itu, maka ia menceraikan istri pertamanya. Sebelum
ia memilih jalan untuk meninggalkannya, ia berkata, ..Jika

engkau menghandaki maka aku akan kembali kepadamu,
nilmun engkau hanrs sabar atas luka ini. Jika engkau
menghendaki maka aku akan meninggalkanmu hingga ajal
datang menjemputnu." Istrinya berkat4 ..Kembalilatr

kepadaku, dan aku akan sabar atas luka yang aku alami ini."
suaminya kemudian kembali kepadanya. Namun istrinya
tidak tahan dengan keadaan tersebut, maka suaminya
menceraikannya lagr dan memilih istrinya yang masih gadis.
Ia berkat4 "Itulah perdamaian yang disarnpaikan kepada

b9:nl, qlql b.ernyag, -6At $;f,.q;L A#SV nOLV l#; G\3_ ol T:S & $ ,Dan jitra seorans
wanita khawatir alcan nusytz atau sikap tidak acah dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya,.,,

Al Hasan berkata: Abdurrazaq berkata: Ma,mar berkata:
Ayyub mengabarkan kepadaku dari Ibnu Sirin, dari Llbaidah,
seperti riwayat Az-ztthi, dan ia menambahkan hadits
tersebut, 'Tika suaminya menceraikannya hingga tiga kali,
maka sudatr menjadi kewajiban bag suaminya untuk
memenuhi hak istrinya atau menceraikannya.,'12e8

10642- Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepadaku dari isa, dari Ibnu Abi Najih, dari
Muj ahid, tentang firman Allah, 6t7L tr f:S q;.t;r1,, Al-n

r2e8. Al Baihaqi dalamls-.gzz an (7/269)dan Abdurrazzaq dalam tafsir (l/4gl).
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nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya," ia berkata,

"Tentang perkataan seorang suami kepada istrinya, 'Sekarang

kamu telah menjadi perempuan tua, dan aku ingin

menggantikan tempatmu dengan wanita yang masih segar,

akan tetapi aku membutuhkanmu untuk anak-anakku,

sedangkan aku tidak ingin membagi diriku sedikit pun

denganmu'. Itulah perdamaian yang terjadi di antara

keduanya, dan orang itu adalatr Abu As-Sanabil bin

Ba'kak."1299

10643. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hu&aifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, tentang

firman Allah, lttfu 'J $it q; 'br "Akan nusyuz atau

sikap tidak acuh dari suamirUa," kemudian ia menyebutkan

riwayat yang serupa.

Syibil berkata: Aku berkata kepadanya, "Jika engkau

mempunyai istri maka berikanlah bagiannya, dan mengapa

engkau tidak memberikan bagiannya dalam hal ini?" Ia

berkata, "Jika keduanya telah mengadakan perbaikan maka

suaminya boleh tidak membagi hari-harinya atau hartanya

kepada istrinya."l3oo

10644. Ibni Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan ke,pada kami dari Israil, dari Jabir, ia berkata:

Aku bertanya kepada Amir tentang seorang suami yang ingin

menceraikan istrinya, lalu istrinya berkata, "Jangan engkau

ceraikan aku, berikanlah waktumu satu hari untukku, dan

tzee. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1081).
1300. Lihat Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (1/533). Telah disebutkan

maloa-makna seperti ini tanpa menyebutkan perawinya.
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untuk ishi barumu dua hari." Amir berkat4 ..Tidak mengapar
karena itulah kebaikan."l3ol

10645. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
q-:ls".l"la!a!,CiL.\i6trt'7$SWt'u,i,LrJV99
T'&t; q., q.L#_ 6 W "Dan jitra seorang

wanita khawatir akan nusyuz atau silcap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu
lebih baik (bagi mereka), " ia berkata, ..Seorang istri yang
melihat semangat suaminya menurun kare,na ia telatr menjadi
seorang perempuan fua, atau tidak mempunyai seorang anak,
dan suaminya ingin menikah dengan wanita lain, lalu
suaminya datang kepadanya dan berkatq 'Aku ingin menikatr
dengan seorang gadis yang usianya lebih muda darimu,
mudah-mudahan dia dapat memberikanku seorang anak.
Nantinya akan mernpengaruhi hari-hari kita dan nafl<ah yang
kuberikan kepadamu'. Jika istinya menerima keputusan itu,
maka tidak akan diceraikan, tapi jika istrinya menolak maka
suaminya hanrs menceraikannya. Keduanya mengadakan
perdamaian brdasarkan saling .r1".rrl 302

10646. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab
mengabarkan kepada katni, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata
tentang firman AllatL 6,htl63 W.|n ;1,L1-i';X ,rS
"Dan jilca seorang wanita khawatir akan rutsyttz atau sikap
tidak aanh dari suaminya," ia berkata, "Telrtang nusyuz dari
suaminya, karena suaminya ingin 66x11punyai dua orang istri

r3or. Ibid.
1302. Ibid.
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-atau 
bersikap acuh untuk meninggalkannya- LC tl,

t& qI. l;$'- bl W 'Maka tidak mengapa bagi

lreduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya'.

Jika istrinya tidak rela maka hendaklatr bercerai, jika ia rela

maka istri mematraminya."l 303

10647. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritahan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allatr, i1|5# q;|n ;l,L,ii\ Et5
ItVL"Dan jika seorang wanita khawatir akan nttsytn atau

silrap tidak aanh dari suaminya," bahwa maksudnya adalah

kebencian suaminya. I 3s

10648. Diceritakan kepadalcu dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Aba Mu'adz berkata: IJbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Alcu mendengar Adh-
Dhahhak bedeta mengenai ayat, (3jir$.'u rlrLl'JiX *t5
lt#L'21 "Dan jika seorang wanita Htawatir akan nusyn

atau sikap tidak aanh dari suaminya," (ia berkata), '"Tentang

seorang suami yang mempunyai istri yang sudah tu4 lalu ia
menikah lagi dengan perempwm yang masih muda, dan

suaminya lebih mencintai istinya yang masih muda, maka

suaminya mengadakan perdamaian dengan istri tuanya,

batrwa suaminya hanrs mernberikan naftah untuknya dan

sang suarni harus membagi dirinya dengan bagian yang

sudah ditenhrkan. " 
I 305

10649. Amr bin Ali dan Taid btn Akhzam menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abu Daud menceritakan kepada

Ibnu Jauzi l"r, fud Al Masir (21216).
IbnuAbi t{4i6dalam taftir (4/1080).
LihatTafsir Al furthubi (51404.).
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kami, ia berkata: Sulaiman Ibnu Mu'adz menceritakan

kepada kami dari Samak bin Harb, dari Ikrimatr, dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Saudatr khawatir Rasulullah SAW
menceraikannya, maka ia berkata, "Janganlah engkau

ceraikan aku, biarkan aku menjadi istrimu, sekalipun engkau

tidak memberikan dirimu untulku!" Nabi pun melakukan hal

itu. Lalu dirurunkan ayat, i\ 6it q;t ln AC-l-iiX ,rb
(ifil"Oon jika seorang wanita Hnwatir akan nusytz atau

silrap tidak acah dari suaminya."r36

. Para qrura berbeda pendapat dalam membaca bacaan ayat, .tr-ILIL 
ffi. lr$- "Mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya."

Mayoritas ahli qira'a, Madinah dan Bashratr membacanya

dengan fathah pada huruf ya' dan tasydid pada huruf shad, dengan

makna, "Keduanya mengadakan perdamaian dengan benar."

Kemudian huruf ra' dr-idgham-kan (dimasukkan) ke hrtruf shad, maka

huruf ta' menj adi huruf slad yangber+asydid.

Mayoritasahliqira'arKufahme,nrbacanV"WU.;$.g,lrit-o1
"Mengadalran perdamaian yang sebenar-benarnya, " dengan

dhammah pada huruf ya' dan takhfif (suhrn) pada huruf sfta4 dengan

makna, "Suami istri yang memperbaiki hubungan."l3o7

HR. At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qar'an (3040) dan Al Baihaqi dalam ls-
Sunan (31297).

Orang-orang Kufah rnembacan)ra dcngan (tr&-r), diarnbil dari lafazh el-f
sesuai bentuk lrrfaz/n{id. Dalam qira'at sab' dibacadengan r^it ol yang asal

katanya ult:;;-. Hunrf ta ' di-idgham-kat (dimasukkan) pada huruf slr ad. As-

Salmani rnembacanya dengaq tlt r i yang diambil dari bentuk Uetie. Al

A'masy rnembacanya dengan tlU-ct 0f, )'altu bacaan yang dibaca oleh Ibnu

1307
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Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih aku sukai dari

keduanya adalah yang membacanya dengan, €L C# aU Li

dengan harakat fathah pada huruf ya dan tasydid pada huruf sl.tad,

dengan makn4 "Mengadakan perdamaian," karena lafazh C6t
dalam pembatrasan ini lebih dikenal dan lebih jelas maknanya, serta

lebih baku dan lebih sering digunakan pada ucapan orang Arab

daripada lafazh C)-)1. Dan lafazh C>{-)l "perbaikan" menjadi

bentuk antonim dari lafazh r[.;tl "kerusakan" yang lebih terkenal

dengan makna seperti itu dalam penggunaan lafazh C6t
"mengadakan perdamaian."

Jika ada yang menyangka bahwa ayat,W adalah dalil atas

bacaan orang yang membaca, l;$- dengan dhammah huruf ya

batrwa itu lebih tepat dan lebih benar. Maka sebenarnya duduk

perkaranya tidak seperti yang ia sangka, karena lafazh gl-eJt 46"111,

isim dan bukany''il (kata kerja). Oleh karena itu, bacaan itulatr yang

lFbih tepat diantara dua bacaan tersebut dalam membaca W lA;'--(J) * M"ngadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."

rakwil fi rman Altah : ii*j 1i;3 $"&1 b*fic,$,
G 6# 14<r(61 6E (wataupun minusia itu menurut

tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik

dan memelihara dirhnu [dari nusyuz dan sikap tak acuhJ, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan)

Abu Ja'far berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam

menakwilkan ayat tersebut.

Mas'ud. Lihat Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (4/86) dan Ibnu Athiyah
dalamAl Muharrir Al Wajiz(2lll9\.
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sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, "para wanita
itu kikir terhadap bagran mereka, baik bagian pada diri suami mereka
maupun harta mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10650. Ibnu waki menceritalcan kepada kami, ia berkata: Imran bin
Uyaynah menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa.ib,

SIi Sa'id bin Jubair,.dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

?i t;rli *8, ,,Wataupun manusia itu menuntt
tabiatnya kikir," ia berkata, .I(kir terhadap bagran yang
diberikan suaminya."l 3ot

10651. Muhammad bin Basysyar me,nceritakan kepada karni, ia
berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami dan Ibnu
Wdci me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aiman
menceritakan kepada kami, semuanya berkata: Su$an
menceritakan kepada kami dari Atha bin As-sa'ib. dari sa'id
bin Jubair, tentang firman Allalr &f ;l:rt[;rlf,
"Walaupun manusia itu menurttt tabianyi kikir,,, ia berkata,
*Kikir dalam bagran 1r.r.i.,l3oe

10652. Ibnu Basysyar me,nceritalcan kepada karli, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: SuSan
menceritakan kepada k"r"i g.ri Ib:ru Jurqij, dari Athq
tentang firman Allab "&t;Xrl$$, ,,wataupun

manusia itu menuntt tabiatnya kikir," ia berkata, ..Kikir

dalam bagran hari dan nafkah."l3lo

10653. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Mahdi dan Ibnu Aiman me,nceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Hatim dalan tafsir (4llo&2) dan lbnu Athiyah dalamAl Muharrir Al
Wajiz(21120).
Ibid.
rbid.

t3([
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Suffan, dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Kikir dalam

pembagian nafkah."l 3 I I

10654. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruwatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ath4 ia

berkata, 'I(ikir dalam memberikan bagan nafl<ah."l3l2

10655. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami deri.Suffan, dari Ibpu Juraij, dari

Athq te,ntang firman Allah, ?i ,j1'liq.jJ#t"7f'alaupun
manusia itu menurtrt tabiatnya kikir," ia berkata" "Kikir
dalam memberikan bagtan hari.-l3tr

10656. Ibnu Basys),ar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritahan kepada kalni, ia berkata:

Sytr'bah menceritakan kepada kami dg{. lbi,9r.:Vt,.W
Sa'id bin Jubair, tentang ayat ini, ift ;Afp17tt
"Walaulnrn ntanusia itu menuntt tabiatnya kikir," ia berkata"

'?erempuan yang kikir atas bagian yang telatr diberikan

suaminya, baik baglan diri suaminya maupun bagtan

hartanya.-l3la

10657. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

me,lrceritalcan kepada kami dari Syr'bah, dari Abi Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, dengan riwayat yang sama.l3l5

10658. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Hibban bin

Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syr'batt

r3rr. Ibid.
r3r2. Ibid.
r3r3. Ibid.r3r.. Ibnu Abi Ha'im dalam tafsir (4/1082), Ibnu Jauzi dailam Ztd Al Masir

(2t218),dao Al Mawardi dara.ln An-Nulcat wa Al llyn (11533).
r3r5. Ibid.



menceritakan kepada kami dari Abi Bisyr,
Jubair, seperti i6. 1316
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dari Sa'id bin

10659. Ibnu waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari susxan" dari Seorang
laki-laki, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata" ..Kikir dalam
pembagian nafkah. " l 3 I 7

10660. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufian, dari As-
Syaibani, dari Bakir bin Al Akhnas, dari Sa'id bin Jubair, ia
berkata, "Kikir dalam pembagian hari dan nafkalh.',1318

10661. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Matrdi menceritakan kepada kami dari Su$an, dari As_
Syaibani, dari Sa'id bin Jubair, ia berlcata, ..Kikir dalam
pembagian hari dan nafkah."l3le

10662. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Muslim bin
Ibratrim menceritakan kepada karni, ia berkata: Syu,bah
menceritakan kepada kami dari Abi Bi-syr- dari Sa,id bin
Jubair, tentang firman Allalt '&f r**Y$,
"Walaupun manusia itu menuntt tabiatnya Hkir,', ia berkatq
"Istri yang kikir dalam perrbagian harta dan diri
$rominyra'1320

106il. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,

Ibid.
Lihat Ibnu Abi Hatim delarn taeir (4/1082).
Ibnu Abi Hatim dalem taeir (4/1082).
rbid.
Ibnu Abi Hatim dal"'n ta&ir (4/1082) dan lb1a1 Jagzi dalam hd At Masir
(uztE).

t3t6
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mengenai avat,'lltf,*'fi;St "Walaupun manusia itu

menurut tabiatnya kibir," ia berkatq "Kikir dalam

kedatangan suami dan nafl<atr. Aku kira ayat ini diturunkan

kepada Rasulullah SAW menge,nai Saudatr bin Zam'ah yang

telatr lanjut usia. Rasulullatr SAW ingin menceraikannya,

maka keduanya mengadakan perdamaian untuk tetap

mempertatrankannya sebagai ishinya, serta memberikan

jatatr (nafkah batin) kepada Aisyah, karena Saudatr kikir
dengan posisinya di samping Rasulullah S6ryr.rrl32r

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, "Setiap

individu, baik laki-laki maupun perempuan, pasti bersikap kikir
dengan haknya yang menjadi miliknya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendryat tersebut adalatr:

10665. Yunus menceritakan kepadalru, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: dkg mendengar Ibrlu

Zud berkata te,ntang firnan Allah, lrX 5iY8t
"Walaupun manusia itu menuntt tabiatnya kikir," ia berkatq

"Tidaklah sen?ng rmtuk menrberikan sedikit pu, lalu

diboletrkan, dan tidak senang untuk me,mbagi harta dengan

orang lain, lalu bersimpati tertradapnya."l322

Abu Ja'fer berkata: Dua pendapat yang lebih tepat dalam

menalcwilkan ayat tersebut adalah yang mengatakan bahwa maksud

ayat tersebut adalah, "Kanm isti yang kikir terhadap bagian diri.
suami mereka dalam pembagian hari dan nafkah."

As-Suynthi &lnn Ad-Dun Al Manaar (21233).
Ibnu Jauzi d^lzmZad Al Mair Qnl, dan lb,nu Aftiyah dalxn Al Muhanir
Al Wajiz(21t20).

l32l
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Lafazh e::tJt *ity" berlebih-lebihan dalam mempertatrankan
sesuatu. Makna itulah yang dibatras dalam pembatrasan ini, seorang
istri yang berusaha keras mempertahankan bagran mereka, baik
pembagian hari suami maupun pembagian nafkatr.

Jadi, penalorilan ayatnya adalah, "Kikir sudatr menjadi tabiat
kaum wanita dalam mempertatrankan hak mereka dari suami metreka."

Penakwilan kami sesuai dengan yang ditakwilkan oleh ahli
tafsir dalam menakwilkan makna asy-syuhh.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10666. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shaleh
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kppadaku dari Ali,.dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, '&t A*rli*EY, ,,wataupun manusia itu
menuntt tabiatnya kikir," ia berkatq ,,Asy-sytthh artinya
keinginan dalam merrpertatrankan sesuatu."l 323

Karni katakan bahwa pendapat inilah yang lebih tetap, yaitu
pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalatr, kikir
sudatr menjadi tabiat manusi4 baik laki-laki maupun wanita,
berdasarkan pendapat yang dikatakan oleh Ibnu zatd, karena
perdamaian yang dilakukan seoftmg suami terhadap istrinya dengan
mernberikannya tambahan nafkah supaya istri rela tidak mendapat
gilirannyra, tidak diperbolehkan. Itu karena sebenarnya isti tidak
mendapatkan ganti dari yang diberikan suami kepadanya.

Memberikan hadiah arau imbalan tidak dibolehkan kecuali
dengan memberikan gmd, adakalanya dengan bend4 adakalanya
dengan manfaat, dan seorang suami ketika mernberikan hadiah kepada
istinya atas kebesaran hatinya untuk me,nrberikan satu hari satu

t121. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1082).
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malam, bukanlatr benda dan tidak bermanfaat. Berarti, maknanya

masuk dalam kategori memakan harta secara batil. Jadi, sudatr dapat

dipastikan batrwa tidak ada celah untuk pendapat yang mengatakan

bahwa yang dimaksud adalatr laki-laki dan perempuan.

Jika ada yang mengira batrwa hal itu sudatr menjadi hak dan

tuntutan seoranag istri mengenai hal tersebut, maka sudah semestinya

bagi kaum suami untuk menebusnya dengan hadiah atau imbalan.

Jadi, sesungguhnya hak membeli lebih dahulu dilakukan oleh orang

yang hendak membeli saham dalam bagtan dari perusahaan yang telatt

dibelikan oleh suaminya yang menjadi mitra kerjanya, yang

mempunyai hak di dalamnya" dan menjadi tuntutan baginya. Sudatt

seharusnya si penuntut menebus hadiah tersebut, dan semua telatr

sepakat batrwa perdamaian dalam hal melnberikan ganti tidak

dibolehkan, karena tidak ada ganti yang dituntut dalam hal jual beli

syufah, baik benda maupun manfaat, karena hal itu menunjulftan

lamanya perdamaian seorang lald-lald dengan istrinya tergantung pada

gantinya, karena sudah berbesar hati melepaskan tuntutannya untuk

mernberikan bagiannya, dan karena rusalarya pendapat tersebut.

Jadi, pe,nalnrilan ayat yang telah kami katakan itu memang

benar adanya.

Hadits yang telatr kami sebutkan dari Sa'id bin Jubair dan

Sulaiman bin Yasar sudatr menjelaskan batrwa ayat, t;ryi;lLl'SiX ,rS
ItVLil $$ tQ$2 "Dan iilca seorang wanita Htawatir aknn nusyuz

atau silrap tidak acah dari suaminya," diturunkan kepada perkara Rafi

bin Khudaij dan istrinya, karena Rafi menikah lagi dengan perempuan

yang masih mudq dan ia lebih mencintai istrinya yang masih muda.

Istrinya tidak menerima keputusan tersebut maka ia diceraikan dan

ditinggalkan oleh suarninya. Namun ketika masa iddatrnya hampir

habis, suaminya datang memberikan pilihan antara cerai, atau rujuk

(dengan bersabar atas luka yang dialaminya). Istrinya lalu memi[h
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untuk kembali kepada suaminya dan bersabar atas luka yang
dialaminya, tetapi ternyata istrinya tidak kuat menahan rasa sakit
hatiny4 maka dia pun ceraikan.

.Peristiwa tersebuJ menjadi bukti yang jelas batrwa maksud
ayat, '{)l J.r"5'liq.j$r"Walaupun manusia itu menurut tabiatnya
bikir," adalah, "Kekikiran kaum istri dengan hak yang diberikan
suami mereka sesuai dengan yang telatr kami jelaskan."

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, 1U,3 bb *Jil@ kamu
bergaul dengan istrimu secara baik," maksudnya adalatr, "Hai kaum
suami, jika kamu memperlakukan istrimu dengan baik, sekalipun
kamu tidak menyukainya karena ia tidak cantik dan berperangai
buruk, atau hal lainnya yang tidak kamu sukai, maka bersabarlah
terhadap mereka, penuhilatr hak-hak mereka, serta perlakukanlatr
mereka s@ara baik."

o)Zzzlti;St "Dan memelihara dirimu (dari n*rytz dan sikap tak
actth)," maksudnya adalah, '"Takutlah kamu kepada Allah dalam
urusan mereka dengan tidak memzhalimi mereka dalam hal kewajiban
grlirar5 naftah, dan perlakuan yang baik."

b SJIIS 146?St 69 *Matra sesungguhnya Auah
adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. " maksudnya
adalatr, "Hai kaum suami, Allah Matra Mengetatrui perbuatanmu
kepada istrimu, maka berbuatlatr baik, bergaullatr dengan baik, dan
jangan menzhalimi mereka pada apa yang telah kamu wajibkan dan
tetapkan unhrk mereka."

G "Maha Mengetahui," maksudnya adalatr Maha
Mengetahui, tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan dari-Nya,
karena Dia Matra Mengetahui, Melindungi, dan Menjagamu, hingga
Dia akan mernberikan balasan yang baik kepadamu atas perbuatan

@I
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baik yang telatr kamu lakukan, dan balasan yang buruk atas perbuatan

buruk yang telah kamu t**.a",

VG 5s"91 5t 414\'6.13 +:' 6 Y;,.*'.:3 J''

69 1F*; V$3 ob"iiLfig 6;ti ;;i|'LL
@(.J6iL'b(i{

oDanl<nrau sel<ali.l<ali fidf,k at<an dqubqlalu adil di

drttar o istri. istri (flw), w alaupt m l<gnuu sartgat lngln befuMt

d,,n;kif,rJ, larena i1t iangortlah l<mw tcrlalu cendnmg
(kpda ycrrrg lcanw cintm), sehinga W yang lain

terliung.i*arrrg.Daniilcal<a1rwrnengadal<artp(,I:bail@In
dan nemclit*ro diti (dsri l<ecutansarr), malco

sesnngguhny a Nlah MaIw P mgarnfum l@ Mdr.r
Penyayong."

(Qs. An.Nisaa' l4lz t29\

rakwil lirman Allah: jt 4141 '6.1]+:' 6u3rV'Js J;
"-)315( 6iii5 J J$'JL\J; t6 'F; (Dan kamu sekati-

kali tidak ahan daiat berlaku adil di antara istri-istri[mu], walaupun

kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu ianganlah kamu

terlalucenderunglkepadayangkamucintail,sehinggakamu
biarkan yang lain terkatung'katung)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, '$j]+:' 6ri"Vz::t J;
A4l*Dan lamu selwli-tcati tidak akan dapat berlaht adil di antara

istri-istri(mu)," adalah, 'Hd kaum suauti, tidaklah kamu sekali-laki

mampu berlaku adil di antara isti-istimu dalam kecintaanmu
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terhadap mereka, walaupun kamu berlaku adil di antara mereka,
karena kecintaan hatimu terhadap sebagian mereka, tidak seperti
kecintaanmu kepada pemiliknya."

u4 ozz ft.
&f 'jj"Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,',

maksudnya adalah, "walaupun kamu berusaha keras berlaku adil atas
mereka."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10667 - Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepadaku dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari

Y_rj99,t9ot*e firman Allah, '6.1h3 6 Yra.Y-::t J','e;; It J:$l "Dan tramu sekali-trati tidak atran dapat
berlaht adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat
ingin berbtnt demifian, " ia berkata, .?asti, tidak akan dapat
berlalcu adil di antara mereka."l324

S:;St 
'JL U4 tr3 ,,Korroa itu jangantah tramu tertatu

cendentng (kepada yang kamu cintai)." Ia (Abu Ja'far) berkata, ..Jadi,

janganlatr kamu cenderung kepada kecintaan yang tidak kamu miliki
terhadap merek4 hingga membebanimu untuk bertindak zhalim
kepada pemiliknya dalam meninggalkan kewajiban-kewajibanmu
terhadap merek4 baik dalam pembagian hak maupun nafl<ah, serta
bergaul baik dengan mef,eka."

,XAK 6i;fi *Sehingga tramu biarkan yang lain
terlratung-katung." Ia berkata, "Membiarkan istri yang tidak kamu
cintai terkatung-katung, seperti orang yang tidak mempunyai suami
namun bukan seorang janda."

t321. Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyn (l/533). Lihat Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tanzil (21 I 68).



SurahAn-Nisca'

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilkan ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10668. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin

Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidatr, tentang

firman Allat, 
-'i;; It J:.:lt'6.13+:'6Yt:.b'-.:, J't

"Dan kamu selcali-lali tidak akan dapat berlalcu adil di
antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat

demikian," ia berkat4 "Dirinya (suami) tidak akan dapat

berlaku adil dalam hal cinta dan persetubuhan."l32s

10669. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurratrman me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Su$an menceritakan kepada karni dari Yunus, dari

Muhammad bin Sirin, dari Llbaidah, tentang firman Allah,

"91 1; 41Al '6.1h:, 6 YiSJ.-Ji ,,Don tramu

selrali-kali tidak akan dapat berlaht adil di antara istri-
istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,"

ia berkata, "Dirinya tidak akan dapat berlaku di1.rrl326

10670. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Asy'ats dan Hisyam, dari

Ibnu Sirin, dari Lrbaidatr, ia berkata: Aku bertanya

lgpadanya tentang firman Allah, '6.13+3 6ftl"VJ; J;-F; fi A4l "Dan lamu setrati-kati tidak akan dapat

berlahr adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat

ingin berbuat demikian," ia berkata, "Tidak akan dapat

berlaku adil dalam persetubuh *.nt327

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1083).
Ibid.
Ibid.

1325

1326
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10671. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari
Ubaidah, ia berkata, "Suami tidak akan dapat berlaku adil
dalam hal cinta atau persetubuhan."l32s

10672. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hasan, ia
berkata, "Suami tidak dapat berlaku adil dalam hal cinta."l32e

10673. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan ke,pada kami dari Su$an, dari Hisyam, dari
Ibnu Sirin, dari lJbaidah, ia berkat4 ..Suami tidak dapat
berlaku adil dalam hal cinta dan persetubuh*.,1330

10674. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:
Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari
IJbaidah, tgot*g firman-Nyq '6.1b:, 6 ul=b;S Ji;'F; It J$l "Dan kamu setati-tcali tidak atwn dapat
berlahr adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat
ingin berbtmt demikian," ia berkat4 "Suami tidak dapat
berlaku adil dalam hal kasih sa)rang, yakni cinta."l33l

10675. Al Mutsanna me,nceritalcan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu
.!bbas, t"rl*g firman Allah, '6.13+:, IV+:S J;
F; 15 JAt "Dan kamu setcati-tcati tidak atran dapat

berlaht adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/1083). Lihat Ibnu Jauzi dararn tud At Masir
(2/2te).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1083).
Ibnu Ati sribah dabmAl Mushannaf (41233) dan eMurrazzaq dalam tafsir
(u482).

ItzE

1329

1330
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ingin berbuat demikian," ia berkata "Kamu tidak dapat

berlaku adil dalam memberikan nafsu syahwat di antala

merek4 walaupun kamu telatr berusr1r".rrl332

10676. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah dan Ibnu Basysyar, menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada

kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, ia berkata: Disebutkan kepada kami bahwa Umar

bin Ktraththab berkata, "watrai Tutran kami, dalam hal hati

aku tidak bisa berlaku adil, karena aku tidak memilikinya,

sedangkan dalam hal lain aku bisa berlaku 
"611.,1333

10677. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 
1F; It Jj,ill'Ah:, 6fi*'::' Jt

"Dan lcamu setrali-kati tidak alran dapat berlaht adil di

antara istri-istri(mu), walaupun ftamu sangat ingin berbuat

demikian," batlwa maksudnya adalatr, kamu (suami) tidak

dapat berlaku adil dalam hal cinta dan persetubuhan."l334

10678. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada kami dan Ibnu Basysyar

menceritalcan kepada kami, ia berkata: Abdul Watrab

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ayyub

menceritakan kepada kami dari Abi Qalabatr, batrwa

Rasutullatr SAW membagikan jatatr di antara istri-istrinya

dengan adil. Beliau lalu berkata, "Wahai Tuhanht,

1332. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1083).
1333. Ibnu Athiyah datan Al Muhanir Al Wajiz (21120).
r33{. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (a/1083).
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pembagion seperti inilah yang aht miliki, maka janganlah
englau bebani alu pada apa yang tidak aht miliki dan
Engkau miliki."r33s

10679. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin
Ali menceritakan kepada kami dari zatdah, dari Abdul Aziz
bin Rafi, dari Ibnu Abi Malikut, il berkata, ..Ayat ini
ql9*+a1 kepada Aisyah, J4l'4]+3 6fra.#.:3 Ji'F; tj'Oo, kamu sekali-kali irdok ot*, dapat berlalru
adil di antara isti-istri(mu)'. "1336

10680. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari
Adh-Dhahhak, ia berkat4 "Berlaku adil dalam nafsu syahwat
dan persetub Lrhan." 

I 337

10681. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Maharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhalq ia berkatq '"Tidak dapat berlaku adil dalam hal
persetubuh*.,1338

10682. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: zudbin
fi-Zarqa'-berkata: Sufy.an berkata tentang firman Allah, #-F; It J4t|fi]+:, $f;;S1,Dan tramu setcati-
lrali tidak akan dapat berlalw adit di antara istri-istri(mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian," ia berkata,
"Tidak dapat berlaku adil dalam hal cinta dan
persefubuh*.rr1339

HR. Abu Daud dalam ,{ n-Nilcah (2134),At-Tirmidzi daram An-Nitrah (lt4o),
dan 661*6 dalam Musnad (6/144) dengan redaksi, "\Mahai Tuhankq inilah
perbuatan yang dapat kulakukan...."
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1083) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/307).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1083) dan Adh-Dhahhak dalam tafsir (l/X0).
Ibid.
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21120).

1335

t336

t337

t33t
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10683. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tgntang firman Allah, 'j5 4:41 |fifu:' 6rf"VS Ji
.r_ e/. sai

Pf "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaht adil
di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin

berbuat demikian," ia berkata, "Tidak dapat berlaku adil
pada apa yang ada di badan dan hati, karena keadilan itu

tidak dapat dimiliki dan hanya Allah yang memilikinya."r3ao

Penakwilan kami ini sesuai dengan pendapat ahli tafsir dalam

menakwilkan ayat, ,# 'JL V4 tr1 "Korrna itu janganlah

lramu terlalu cendentng (kepadayang lcamu cintai)."

10684. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyatr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun

menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata: Aku
berkata kepada lJbaidah tentang firman Allah, V4 i3
J:;It'JL"Karena itu janganlah kamu terlalu cendenrng

(kepada yang lramu cintai), " ia berkata, "Dirinya tidak dapat

berlaku .6i1.rrl3al

10685. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muhammad,

dari Ubaidah, de,ngan riwayat yang sama.'302

10686. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dal"m tafsir (4/1083). Lihat lbnu Athiyah dalamAl Muharrir
Al Wajiz (ADq.
Ibid.

t340
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Sirin, dari Ubaidah, tentang firman Allah, 'JL\L;;\3
,# "Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung
(kepada yang kamu cintai), " Hisyam berkata: Aku mengira
ia berkata, "Tidak dapat berlaku adil dalam hal cinta dan
persetubuharr.rrl343

10687. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin
Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari {Jbaidah,
tentang firman Allah, $It 'JL "Terlalu cenderung
(kepada yang kamu cintai)," ia berkata, "Dirinya tidak dapat
berlaku adil kepada yang dicintai."l34

10688. Balr bin Nashr Al Ktraulani menceritakan kepada kami, ia
berkata: Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Auza'i mengabarkan kepada kami dari Ibnu
Sirin, ia berkata: Aku be'rtanya kepada Ubaidah tentang
firman Allah, ,# 'LL V4 53 ,,Kor"na itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu
cintai), " ia berkata, "Dirinya tidak dapat berlaku adil kepada
yang dicint.r.rtl345

10689. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl bin
Yusuf menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hasan,
mengenai ayat, ,gl 'JL lU {7 .Kor"na itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu
cintai)," ia berkat4 '"Tidak berlaku adil dalam hal
pembagian dan tidur."I 346

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Lihat Ibnu lauzi dalam7z,d Al Mosir (21219).

1311.
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10690. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ;4i 
'JL 1A-1j- i3

"Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang

kamu cintai)," battwa maksudnya adalah, janganlah kamu

sengaja berbuat jatr at.t347

10691. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, seperti itu. I 348

10692. Ibnu Waki menceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Sampai kepadaku mengenai sebuatr

riwayat dari Mujatrid tentang firman Allah, 'JLlL;'i3

,# "Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

(kepada yang kamu cintai), " ia berkata, "Sengaja melakukan

perbuatan jatrat dan zhalim."l3ae

10693. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Isa bin Maimun, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, seperti itu.1350

10694. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, ;:5t'LL V4 13 "Karena itu
janganlah kannu terlalu cenderung (kepada yang kamu

Lihat Ibnu Jauzi dalam tud Al Masir (21219) dan Al Qurthubi dalamAl Jami'
li Ahlcam Al Qur'an (51407).
Ibid.
rbid.
rbid.

1317 
.
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cintai), " ia berkata, "Kecenderungan untuk bermalam di sisi
istrinya dan pada apa yang mendatangkan kebaikan.,,l3sl

10695. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, ,# 'JL iU jJ ,Karena itu
janganlah kamu terlalu cendentng (kepada yang kamu
cintai)," ia berkat4 .Mencintai istrinya rum,n tidak
memberikan nafl<ah dan giliran (bagran) satu hari untuk
istrinya."l352

10696. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, r-a berkata: Mujatrid berkata
tentang firman Allah, ,#'JL iL; tr7 ,Karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang lamu
cintai)," ia berkata, "sengaja melak,kan perbuatan jahat.
Janganlatr kamu terlalu cenderung kepada apa yang kamu
cintai."

Ia berkata: sampai kepadaku sebuah riwayat mengenai hal
itu, batrwa maksud ayat tersebut adalatr persefubuhan.1353

10697. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari
Ayy,b, dari Abi ealabatr, ia berkata, ..Nabi SAW menggilir
para istrinya secara adil. Beliau bersabda, 'wahai ruhanlat,
inilah bagian yang dapat alu lalailran pada apa yang alat

Lihat Ibnu lzuzi dzlamhd Al Masir (2t219).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/1083) dar Ibnu.Jauzi dalan zad Al Masir
(2/220).
Ibid.
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miliki, maka janganlah engkau cela alru pada apa yang

Engkau mitiki dan tidak alat mitiki'."t354

10698. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhaab menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abi

Qalabatr, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah, dari Nabi

SAW, dengan riwayat yang sama.l3ss

10699. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Hammaam bin Yatrya, dari

Qatadah, dari An-Nadhr Ibnu Anas, dari Basyir bin Nahik,

dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa memPunyai dua orang istri, dan lebih

mencintai salah seorang dari istrinya, maka pada Hari

Kiamat ia datang dengan salah satu bagian betisnya yang

buntung."1356

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan atrli tafsir dalam

menakwilkan firman Allah, ,;|At 6i;S "sehingga kamu

biarlran yang lain terkatung'katung. "

10700. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan ke,pada karni, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 6;i1
|XAK *Sehingga lcamu biarkan yang lain terkatung-

HR. Ahmad dzlam Musnad (61144), Abu Daud dzlamAn-Niluh (2134), d^t
Ibnu Majah dalam An-Niluh (1971) dengan redaksi, "Wahai Tuhanku' inilah
perbuatanku...."
Tclah disebutkan pcriwayatanqra.
HR. Ahmad daran Musnad (A347), Abu Daud dalam An-Nilcal, (2133)' At-
Tirmidzi dalan An-Nikai (l141), dan Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra
(7t2e7).
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katung," ia berkata, "Mengganfungnya adalatr, tidak janda
dan tidak juga bersuami."l3sT

10701. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy,ats, dari Ja,far,
dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, $5( 6;;jA
"Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung," ia
berkata, "Membiarkannya tidak janda dan tidak
bersuami."l3s8

10702. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al
Hasan, mengenai ayat, ,;Jgg 6;;ii *Sehingga 

tcamu

biarkan yang lain terkatung-lcatttng," ia berkata, ..Tidak

diceraikan dan tidak pula bersuami."l3se

10703. Ibnu walci menceritakan kepada kami, ia berkata: Satrl bin
Yusuf menceritakan kepada kami dari Arnr, dari Al Hasan,
seperti itu.l3m

10704. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari eatadatr, tentang firman
Allatr, |XAK Sijfi *Sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-lcat,ng," bahwa maksudnya adalah, dibiarkan
seperti orang yang ditatran atau dipenjrra.136l

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1084) dan f Sagharyi dalam Ma,alim At-
Tanzil (21168).
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsir (ll4&2),Ibnu Abi Hatim datarn 16fsir (4/10g4), Al
Qurthubi dalryr, Al Jami' li ahkam Al eur'an (5/408), dan Ibnu Jauzi dalam
hd AlMasir (2/220).
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10705. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allatr, lXA:( 6;;if "sehingga kamu biarkan yang lain

terkatung-katung," ia berkata, "Dibiarkan seperti orang yang

ditatran."l362

10706. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hukkam bin Muslim menceritakan kepada kami dari Abi

Ja'far,dari Ar-Rabi, te,ntang fimran Allah, 'r;1A:g 6;;ii
"sehingga kamu biarlcan yang lain terkatung-katung," ia

berkata, "Tidak diceraikan dan tidak pula mempunyai

suami."l363

lO7O7. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurratrman bin Sa'd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

mengabarkan kgpada kami dari Ar-Rabi bin Anas, tentang

firman Auah, 'ixat 6i;fi,y5'JL lU. {3
"Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang

kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terl<atung-

katung," bahwa maksudnya adalalr, tidak diceraikan dan

tidak pula mernpunyai suami."l3fl

10708. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Telah sampai kepadaku mengenai sebuah

riwayat dari Mujahid, tentang firman Allatl, 6;i5
-riAS "Sehingga kamu biarkan yang lain terkanng-

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1084) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (21168).
Ibid.

t362

1363
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TafshAdl.:lhafuri

katung," ia berkat4 '.Tidak janda dan tidak pula
bersuami."l365

10709- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, tentang
firman Allah, ,fi5( 6i;fi *Sehingga tramu biarkan
yang lain terkatung-katung," bahwa maksudnya adalah,
tidak janda dan tidak pula bersuami.r366

10710. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Maharibi, Abu Khalid, dan Abu Mu'awiyah menceritakan
kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata,
"Janganlah kamu meninggalkannya seakan dia tidak
mempunyai suami."l367

l07ll. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
mengenai ayat, '+illlY( 6{S;,S"hioggo kamu biarkan
yang lain terkatung-katung," batrwa maksudnya adalah,
tidak janda dan tidak pula mempunyai suami.r368

10712. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman Allah, -ti15( 6ir1fi ,,sehingga 

tramu
blgrkgn yang lain terkatung-lcatung," ia berkata, ,,Lafazh

utli.lt artinya tidak sendirian, mencari kesenangan sendiri,
dan tidak siap-sedia seperti para istri yang selalu siap untuk

t365. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/10g4) den Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al

',:: [#;#::iutyuu aura- At Muharrir At wajiz (2/t2t).
'.::'^ IbnuAbi UatmaaUmtafsir (4/1084). 

-

1368. Ibid.
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suaminya. Tidak ada suami yang mendampinginya dan tidak
pula diceraikan, lalu -mencari kesenangan sendiri. Seperti

itulah makna lafazh zii$y.-r36s

_ Abu Ja'far berkata: Akan tetapi perintatr Allah SWT pada

ayat,uiil17V6i;iiJSjLi*'iS"Kor"naitu jangantah
lramu terlalu cendenrng (kepada yang kamu cintai), sehingga knmu

biarlan yang lain terkatung-lcatung," berfungsi sebagai perintah

untuk p.ra suami supaya berlaku adil terhadap istri-istri mereka, baik
dalam pembagian naftatr batin maupun nafkah zhatrir, serta

meninggalkan tindakan kesewenang-wenangan, dengan melepaskan

atau menceraikan salatr satu dari mereka pada hal-hal yang diwajibkan
untuk berlaku adil di antara para ishi, karena Allah telatr memaafl<an

ketidalcnrampuan mereka wrtuk berlaku adil dalam hal hati, baik cinta
maupun nafsu syahwat di antara para isti mereka.

rakwil nrmen Ailah: \iL i,(61 5g l;i135lA;3 ob
G-t @on jiha hamu mengadahan perbaihan don memelihara diri
[dari hecuranganJ, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyqang)

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, "Hai manusia, jika
saja kamu memperbaiki perbuatanmu dan berlaku adil dalam hal
pembagian di antara istri-istrimu, sesuai dengan yang telatr Allah
wajibkan kepada mereka terhadap kamu dari pembagian nafl<ah, serta

bergaullah secara baik dengan mereka. Janganlatr kamu berbuat
zhalim dalam hal itu."

r36e. Libat mekna tcrsebut meirunrt Ibnu Katsir dalam tafsir (4t306).
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l;i13i"Dan memelihara diri (dari kecurangan ), " maksudnya
adalah, "Takutlah kamu kepada Allah terhadap kecenderungan yang
telatr dilarang-Nya, dengan lebih mencintai salatr seorang di antara
mereka. Jika kamu melakukan hal itu berarti kamu telah menzhalimi
hak istrimu."

$;rL 'b( 61 59 "Matra sesungguhnya Atlah Maha
Pengampun," maksudnya adalatr, "sesungguhnya Allatl
melindungimu terhadap perbuatan yang telatr kamu lakukan dari
kecintaan dan kezhalimanmu atas mereka sebelum ifu, dengan
meninggalkan siksaanmu terhadapnya, serta melindungimu dengan
memafkanmu terhadap perbuatan yang telatr lalu."

G.t *Lagi Maha Penyayang," maksudnya adalatr, 'Maha
Penyayang dengan keadaanmu. Jika kamu bertobat niscaya Dia
menerima tobatnu dari perbuatan aniayamu atas mereka, serta
memberikan keringanan bagrmu dengan mengadakan perdamaian di
antara kamu dengan mereka (para istri) karena penyelewenganmu
terhadap hak-hak mereka dalam pembagian (iatatr)."

ooo
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t& C,-r| &'i';,?s i *; ;*L X #-6fr oV

" J ika l<c dtmy a b q cer ai, mal<a y'.J;lah o',l<flr. memb eri
l<eanlcup an lnp ada masing-nasing dari lirnp alwt l<arurJia-

Nya. Dan ailalah AllahMahaLuas (l<nrunia-Nyo) lagi
McrlwBiiakana."

(Qs. An.Nisaa' [4]: 130)

Takwir lirman Allah: i'?S i*-;l ;*L'nf oA'6i'+;tb
l&.-5|51 gi*o keduanya bercerai, maka Allah ahan memberi

kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya Dan

adalah Allah Maha Luas [karunia-Nyal lagi Maha Bijahsana)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Jika seorang istri

tidak terima perlakuan nu$ruz dari suaminya ketika suaminya bersikap

tak acuh dan lebih memilih bersama istrinya yang lain (istri kedua

atau yang selebihnya) karena usianya yang masih muda,

kecantikannya, atau faktor lain yang biasa disukai manusia, dengan

jalan damai dengan tatap memberi nafl<atr setiap harinya, kemudian

istri yang tercerai itu meminta hakny4 dari harta bagran (gono-gini),

nafkah, dan semua yang diwajibkan atas suami. Lalu suami enggan

melakukannya dengan baik sesuai yang dianjurkan oleh Allalt melalui

firman-Na, b Sj*vr6?;'l 6Y i;iS;\i-r;3 ob"Dan
jilra lramu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu
(dari nusytz dan sikap tak acah), maka sesungguhnya Allah adalah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," dan melanjutkannya

dengan ayat yang menjelaskan perrbagian (giliran), nafkah, dan

bergaul baik dengan penuh cinta terhadap istrinya, lalu keduanya

berpiSatr dengan jatuhnya talak suami ke,pada istri.

-

tvuvF
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il* ;; SL 'it +i *uoko Ayah atan memberi
lreanlarpan kepada masing-masing dari limpahan kantnia-Nya,"
maksudnya adalatr, "Allah akan mernberikan kecukupan kepada suami
istri yang telah bercerai dari limpahan karunia-Nya. Dengan
perceraian ini istri mendapatkan suami yang lebih baik dari suami
pertama yang telatr menceraikanny4 atau akan mendapatkan rezeki
yang lebih luas, lebih bersih, dan lebih terpelihara. Bagr suami,
dengan perceraian ini akan mendapatkan rezeki yang lebih luas dan
istri yang lebih baik dari istri yang telatr diceraikannya.

l&-U6Inl i,fi "Dan adalah Altah Maha Luas (karunia-
Nya)," maksudnya adalah, Allah Maha Luas dalam memberikan
rezeki kepada keduanya atau selain keduanya dari makhluk-Nya.

l&, *Lagt Maha Bijaksana," padaapa yang Dia putuskan
mengenai perkara keduanya dari perceraian dan thalak, serta sernua
makna yang telatr kita ketatrui mengenai hukum yang terjadi di antara
keduanya pada ayat-ayat ini dan ayat yang lain. Juga mengenai hukum
lain selain hal itu dari hukum-hukurn, peraturan, dan ketentuan-
ketentuan-Nya kepada maktrluk-Nya.

Penakwilan kami ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan
oleh ahli tafsir dalam menakwilkan ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10713. Muhammad bin Amr me,nceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa" dari Ibnu
APi I1iih, 9p. Mrj.g4 tentans finnan Allah, ,63'-ii ;rU
 ia i*4 '61 ;fr_,,Jika kduanya bercerai, maka

Allah akan memberi keanhryan kepada masing-mas@ dari
limpahan karunio-Nya, " ia berkata, .?erceraian.,,l 370

1370. Ibnu Abi Hatim datarn tafsir (4/10t4).
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10714. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
' 

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, seperti itu. I 3'r

ooo

;$I,i t3,3 t-$t 65 3fr't A.l(,t ci erriS:tt6,6 ;";
erilsi o;&i$ w ot,131 t#t 6 {g:j ?#

6;V.'^l'o?t'.;6{i,tu'i
"Ddnlepmyaan /.J/lahlah a1oyang dilangit dmyang di

bunli, dm sungguh t<uni telah nrenettntalilcm' lnpodo

orcng-orcntg ydrrg ditxl.i.kitab sebehlrrnl<mw dan (iuso)

kepadol<nrut;bqtakwalahlnpadoNlah.Tetapiiikal<nnw
t "f, mat<a (llcltalwilah), ses4ngguhny 4 ayo yorrJg di langit

dan apayang dibumitwrnyalahl<eptnyam Nlah dm Nlah
Malw Koy a logi Maho T etpuii."

(Qs. An.Nisaa' [4]: 131)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Segala sesuatu

milik Allah yang dikelilingi tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi."

Kemudian Allah menyebutkan pada akhir ayat, ;2fi'6fi-;tL:
i*:" n SU 'fil*trto pcduanya bercerai, mapa Allah atcan

memberi l<ccuhryan kepada mosing-masing dari limpahan lcantnia-

Nya," serta sebagai pemberitahuan dari-Nya terhadap manusiao ketika

salah seorang dari mereka me,lrceraikan istrinya, sebagai penghibur

r37r. Ibid.

@
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pada saat dilanda kegelisahan kar€na berpisah dengan tempat tinggal
dan istrinya. Dan, sebagai peringatan dari-Nya batrwa Dialatr pemilik
segalanya, dan karena Dia pe,milik segalanya, maka Dia pasti dapat
menolong semua makhluk yang membuttrbkan pertolongan-Nya.

Allah lalu kembali memberikan celaan tertadap orang yang
berusaha membantu dalam hal pe*ara bani Ubairirq, mengejek
mereka dan mengancam orang yang melakukan perbuatan seperti
yang telah dilakukan oleh orang yang-murtad di antara mereka. Dia
bernrman, {qS ?ti.oiSi ti,J lrit C.;:i f$,, Dan sungguh
Kami telah memerintahkan kewda orang-orang yang diberi kitab
sebelum kamu dan (iuga) kcpada kamu," ia berkat4 "Maksudnya
adalatr, 'Sungguh, Kami telah memerintahkan kepada Ahli Kitab,
yaitu Ahli Taurat, k$il, dan kamu. Kami telah memerintahlcanmu,.,,

Allah juga telah berkata kepadamu dan merek4 lat ffi
"Bertalcwalah kepada Allah." lvlaksudnya, "Takutlah kamu kepada
perbuatan yang menentang atau melanggar perintatr serta larangan-
Nya."

Iti* ;s[j *Tetapi jika kamu furtr," hai orang-orang yang
beriman, jika karnu mengingkari wasiat-Nya yang diberikan
kepadamu, niscaya karnu telah melenggar wasiat tersebut.

\*j{i A Yi ,>-{5;.3;11 O v & ";r$ 
*uoto (tetahuitah),

sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang dibumi," maksudnya
adalah, "Sesungguhnya yang akan meirdapat kerugian itu adalah kamu
sendiri, karena telah melanggar wasiat-Nya."

Allah juga tidak akan mempedulikanmu 
-yang 

berada dalam
kekafiran, seperti omng Yahudi dan Nasrani- dalam menurunkan
siksa-Nya terhadapmu serta me,ndatangkan murka-Nya sebagaimana
kemurkaan-Nya itu datang dan me,lrimpa mereka, karena mereka
mengganti dan membatalkan perjanjiannya Dia telah merubah
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kehidupan mereka yang dahulu penuh kesenangan dan ketenteraman,

dengan menjadikan mereka kera dan babi.

Oleh karena itu, Allatr menyebutkan bahwa segala sesuau yang

ada di antara langit dan bumi adalatr kepunyaan-Nya, tidak ada

sesuatu yang dapat menghalang-Nya, dan Dia yang berkehendak

mengumpulkan semuanya.

Dengan sesuatu yang diberikan-Nya, ia dapat memuliakan

orang yang dikehendaki untuk dimuliakan, atau merendahkan orang

yang dikehendaki-Nya. Karena-Nyalatr mereka bisa menjadi kuat dan

kekal, dan dengan-Nyalah mereka bisa hancur dan binasa. Dia Maha

Kaya dan sam sekali tidak membututrkan manusia, maka bersegeralah

taat kepada-Nya.

10715. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah bin Hasyim

me'nceritakan kepada kami, ia berkata: Saif mengabarkan

kepada kami dari Abi Ruwaq, dari Ali RA, tentang firman

Allah, $;W, 5lffr(s "Don Atlah Maha Kava lagi Maha

Terpuji," ia berkata, "Pujian metreka."I372

ooo

1172. Ibnn Abi Hatim rlqlem ta&ir (4/1085). Lihst Al Bagbawi dalzm Ma'alim At-

TanzilQllTO).
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@ r*f; i'\ 65 6t ec5 +tiai oY Ai,
"Dan l<eptruyam Allahlah apa yang di langit ilon apa yolng

ili burrJi. Culcuplah y'.Jrlah sebagai pemelihara.',

(Qs. An.Nisaa' l4l: L32)

rakwil rirman Arrah: i,\63 6.ii g6j o-ii$i eU io:,
L{:t @"" hepunyaan Allahlah apa yang di tangit dan apa yang di
buml Cuhuplah Allah sebagai peneliharo)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, ..Kepunyaan

Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi. Dia yang mengatur
dan menjaga semua makhluk-Nya, tidak ada pengetatruan yang luput
dari-Nya dan Dia tidak merasa berat dalam memelihara dan
mengafur-Nya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pe,ndapat tersebut adalatr:

10716. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hasyim menceritakan
kepada kami dari Amr, dari Sa,id, dari eatadatr, tentang
firman Allah, ffS it\ ii{S *cut rrptoi ,aurt sebagai
Pemelihara, " ia berkat4 .?emelihar4 penjaga."I373

E _i ct lri:fu-yang berkata "Apa maksud pengulangan lafazh l:ry
6{t O.Y; o-iilli $Y "Dan kcpunyaan Allahlah apa yang di langit
dan apa yang di bumi," padz ayat ini, yang salatr satunya mengikuti
yang lain?"

1373. As-suyuthi dalen Ad-Dun Al Mantsur (2/714), dan hanya menisbatkannya
kepada Ibnu Jarir.
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Dikatakan, "Pengulangan itu untuk membedakan makna dua

khabar yang terdapat di langit dan bumi pada dua ayat tersebut. Oleh

karena itu, salah satu dari dua kirabar tersebut menyebutkan tentang

kebutuhan makhluk kepada pencipta-Ny4 bukan pencipta yang

membutuhkan makhluk-Nya, sedangkan pada khabar yang lain

menyebutkan batrwa penciptanyalatr yang memelihara, mengetahui,

dan mengatur makhluk-Nya."

Jika ada yang berkata, "Mengapa tidak dikatakan, Ui'nt'bY,
(oi 'Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji',, $;2 '$t, 65

' Cukuplah Allah sebagai Pemelihara 2"

Dikatakan, "Ayat yang berbunyi (t;W'i,t('o(3"oan Allah

Maha Kaya lagi Maha Terpuii," menyembunylkan sesuatu yang telatr

disembunyikan, tentang hal-hal yang baik dari sifat Allah Yang Maha

kaya, batrwa Dia terpuji, dan tidak menyebutkan tentang kebaikan

yang menyembunyikan sifat-Nya bersama dengan sifat memelihara

dan mengatur. Oleh karena itu, diulang ayat, $V,j o-iilll OV lo:t

|6ii'Dan kepunyaan AllahJah apa yang di langit dan apa yang di

bumi'."
ooo

,Ay' &';'$g Z-i6,+Yjt,i61 q1'Pb

"Jilru y'Jlah rnarrghrlndf,ki, nixaya An rrrustahlsn l<rrtttu

wahai marflsia, daflAw datnrykar. wruLt yanglain
(sebagai Derrsgantinw) . Don adalah AJllah Maha l(.rasa

bqbut ileflikiarr."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 133)

-i16o1
,t 2-

I rJr
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Abu Ja,far berkata: Maksud ayat, lii_ oL *Jika Allah
menghendaki," adalah, 'TIid manusia, jika Allatr berheniak.,,

.)- - ?,
fs4a+ "Niscaya Dia musnahkan kamu,,, maksudnya

melenyapkanmu dengan kehancuran dan kebinasaan.,,

Z;Ent-:t "Dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai
penggantimz,), " maksudnya adalatr, 'Didatangkan manusia yang lain
selain kamu untuk membantu dan menolong Nabi-Nya, Muhammad
sAW."

6-i, ,Afi &'.1$g,,Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat
demikian, " maksudnya adalah, "Allah Matra Kuasa untuk
menghancurkan dan membinasakiuu,u, lalu menggantinya dengan
umat yang lain."

Allah delrgan ayat ini mengejek orang_orang yang
mengkhianati baju besi sahabatnya -telah kami jelaskan
kondisinya- dan telatr Allah sebutkan menganai mereka padaayat,{-:(-; '"-t;gt & "Dan janganlah kamu menjadi penantang (orang
yang tidak bersalah), larena (membela) orang-orang yang khianat.,,
(Qs. An-Nisaa' [4]: 105) Allah memperingatkan para sa]rabat Nabi
Muhammad sAw untuk tidak seperti mereka dan tidak melakukan
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang murtad di antara mereka
dalam kemurtadannya serta perjumpaannya dengan kaum musyrik,
dan memperkenalkan kepada mereka barrwa omng yang melakukan
perbuatan orang yang murtad yang ada di antara mereka, tidak akan
pernatr membatrayakan orang lain" namun hanya akan membatrayakan
dirinya sendiri. orang lain p,n tidak akan pernatr hancur dengan
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kemurtadan yang dilakukannya, melainkan kemurtadan itu hanya akan

menghancurkanl 374 dirinya sendiri.

Sudah menjadi Sunnah-Nya bahwa semua yang ada di langit

dan bumi membutuhkan Allatr, sedangkan Allah tidak membutuhkan

mereka. Dia mengancam merek a pada ayat, q '?bi V3- oL

O+A" +V-i i(Ii *Jil@ Atlah menghendaki, niscaya Dia

musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain

(sebagai penggantimu)," dengarr kehancuran dan kebinasaan jika

mereka melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang murtad

dari bani Ubairiq yang bernama Thu'mah. Allah lalu mengganti

mereka dengan kaum lain yang akan memberikan pertolongan kepada

Nabi Muhammad SAW dan para satrabatnya, serta membela

ag:rmanya, sebagaimana Dia berfirman pada ayat lain, 15i-ry
Klfr Yj'K { ';i {* Ui 3;55"Dan iitra kamu berpating

niscaya Dia alcan menganti (lramu) dengan kaum yang lain, dan

merelra tidak akan seperti lramu (ini)." (Qs. Muhammad [a7]: 38)

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa ketika diturunkan ayat

ini, beliau menepuk punggung Sulaiman dan bersabda, "Mereka

adalah laum rni. " Maksudnya bangsa Persia.

10717. Diceritakan kepadaku dari Abdul Azizbin Muhammad, dari

Suhail bin Abi Shaleh, dari bapaknya, dari Abi Hurairah,

dari Nabi SAW.r375

10718. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

,p.1 artinya kehancuran seseorang. tir; r!* dan t!.1 rl.l: c,lJr artinya hancur,

d76iull.5l; i(ii( artinya spnghancurkannya . Al-Lisan (entri: g,r.9).

Al Haitsami ddamMajma'Az-fuwaid (7t16),Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir
(21381') dan Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Al Qar'an (51409).
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menceritakan kgpgda kami 
-dari Qatadatr, tentang !**o;qqu:tai$'dx.i,7/-

,f lr.i,s-..r!Auah, &'itrbg 3;y".,>k: ,-if;li (J -J
,talrJl9 Af, *ltU,etin-meighendaki, 

niscaya Dia musnahkan
lramu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain
(sebagai penggantimu). Dan adalah Allah Maha Kuasa
berbuat demibian, " bahwa Allah Maha Kuasa untuk berbuat
demikian, menghancurkan siapa saja dari makhluk-Nya yang
Dia kehendaki, lalu menggantinya dengan umat lain yang
datang setelah mereka. 1376

ooo

1(i i'(s'f;-$tiq;1( i(j' ;"WG3r t 4$' L;5f,1
('-,;.{:*5

"Barangsiapa yang marrghrlndaki pahala ili ilunia saia
lnal<a ia merugi),1<menn di srsi y'.Jllah odo prl*la itmia
ilm alrhirat. Ddn Nlnh Mahr Menderryar lagi Maha

Melilwt."
(Qs. An-Nisaa' l{l: 134)

Takwir firman Auah: L$ i{ 
"+ 

qfut 4G; LjiW,
U.W{itll,?:';;$ti(i\ft io*"stiopoyansmenghendaki

pahala di dunio saja [maka ia merugiJ, harena di sisi Altah ada
pahala dunia dan ahhiror Dan Allah Maha Mendengar ragi Maha
Melihat)

1376. Ibnu Abi Hatim dalam tafstu (4/1085).
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, L;1(J"Barangsiapa
yang menghendaki," adalatr orang-orang yang memperlihatkan

keimanan kepada Nabi Muhammad SAW dari golongan orang-orang

munafik yang menyembunyikan kekafiran, sekaligus memperlihatkan

keimanan.

q\t afj; "Pahala di dunia saja," maksudnya memperoleh

kesenangan dunia dengan memperlihatkan keimanan melalui lisannya.

f;li 4t' ;t$"Karena di sisi Allah ada pahala dunia,"

maksudnya adalatr, "Balasan yang diterima di dunia dan ganjaran

kebaikan yang didapatkan di dalamny4 yaitu dengan mendapatkan

harta pampasan perang jika ikut berjihad dengan Nabi SAW,

mendapatkan hak keamanan terhadap diri, keluarga, dan hartanya, dan

yang lainnya. Adapun balasan di akhirat adalatr api neraka Jahanam."

Jadi, maksud ayat ini adalatr, "Barangsiapa melakukan

pekerjaan di dunia --dari golongan munafik- yang menghendaki

balasan di dunia, maka Allah akan memberikan balasan perbuatannya

itu dengan balasan duniq serta mernberikan balasannya di akhirat

dengan balasan akhirat, berupa siksaan yang pedih, karena Allatl
Maha Kuasa untuk melakukan semua ifu, sebagaimana Dia berfirman

pada ayat lain,

\'negd,wJ#|;{,yi*#tfr iw{x
'oX1'llL ( "Borongriapa yang menghendaki kehidupan dunia

dan perhiasannya, niscaya Kami berilran lcepada mereka balasan

pelc,erjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu

tidak alran dirugilcan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di

akhirat, kecuali neralra dan lenyaplah di alchirat itu apa yang telah

merelra usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka

kerjalcan." (Qs. Huud I l]: 15-16)



W*rf,a;.rlt-tun

Maksud ayat tersebut adalatr orang-orang yang berse gra.'3"

Dalam urusan bani Ubairiq, mereka adalatr orang-orang yang
telah dijelaskan sifat-sifaeva pada ayat, {tj,t;{ (),tt *i+Q$;
! i*6ib.'$+* -@ .lJ qt6{ 6 -Lr: { 

^( 

-"'f 6)fi t gj-S ('o4_ tl # ';;, il'63tq,,Dan jangantah
lramu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati
dirinya. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selaru
berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bersembunyi dari manusia,
tetapi mereka tidak bersembunyi dart Allah, padahal Allah beserta
merelra, ketilu pada suatu malam mereka menetapkan keputusan
rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha meliputi
(ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan." (Qs. An-Nisaa'

[4]: 107-108) Serta orang-orang yang serupa dengan merek4 baik
dalam perbuatan maupun kemunafikan.

Firman Alteh: U W fitl 6(.s *oon Altah Maha
mendengar lagi Maha melihat," maksudnya adalatr, ..Allah Maha
Mendengar perkataan omng-orang munafik yang menginginkan
pahala dunia atas perbuatan mereka, dan memperlihatkan keimanan
kepada kaum mukmin ketika berjtrmpa dengan mereka Semua itu
hanya rurhrk mencari keamanan dan perlindungan."

fij2 *tagt Maha melihat," maksudnya adalah, 'Dia Maha
Melihat keadaan mereka, apa yang mereka sernbunyikan di dalam hati
mereka terhadap kaum mukimin."

ooo

t!77. Sesuatu yang mengalir di atas penmrtaan bumi. [,Ia]6udn a, mereka
bersegcra. Lihat Al-Lisan (enti: 6r).

-

-lj2Ll
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g iF itt ;lt 
^:';3 

t:;iv;;,ti, i 33 w;'u-5\ q4i

fi4$JK6 6ri,*1 J!1 oy"{41;'.itS i:n$ t
'dys t4'o( rt ig, V; 5 t i$ ofi\J S 6 dA i#

@6t
" W ahai orcmg- or drlg y drJg b erimon, i adilah lwnau ofi mg

y ar.g b enm -b enar p ercgak lceadilan, merli aili saksi lcar ena

Allahbiarpn terhafup ditunu sendiri atmr ibubapak dmt

l<fluml<,erabatnnt. Jika ialaya qtnt pun miskin, moli.o Allah
lebih talw lemaslalwtannya. Mal<a iangariah l<flnnt

mengilcuti haw a nat zu krrr ena instn metry imp ang dmi
lrcbenm mu dcrr iiklr- ktnu merrnfiarbalikl<an (lau.l<au)
aunl errggarJ rnenjadi salcsi, mal<f, senrngguhnya Allah

adf,lah Malw mmgetalwi segala apa y ang lcmnu Wdl&n."
(Qs. An,Nisaa' [4]: 135)

Takwit firman Altgh: +:ri" Uti, )i'3 W( 'u$i (-U-

'i,iy Wfi'VL 31 i"{rj!g i:n:},\ j !$};r & 13;ti,'11
$+A 6 {A i# *-4. Ji won"i oranserans yans beriman,

jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, meniadi

saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak

dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah

lebih tahu hemaslahatannyo. Maka ianganlah hamu mengikuti

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari hebenaran."

Telatr Allatl datrulukan penyebutan ayat ini untuk hamba-Nya

yang beriman dengan-Nya dan Rasul-Nya supaya melakukan

perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pergl kepada
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Rasulullatr sAw, lalu Dia memerintahkan kepada bani ubairiq untuk
meminta maaf kepada mereka dan para sahabahrya, membela dan
membaguskan perkara mereka dengan mengaku bahwa mereka adalah
orang-orang miskin. Allah berfirman kepada mereka, W|, l$i qk_
#U ---tj, ljr$ "lFohoi orang-orang yang beriman, jadilah kamu

orang yang benar-benar penegak lceadilan." Maksudnya, jadikanlah
penegak keadilan itu sebagai bagran dari sifat dan akhlak kamu, yalmi
berlaku adil.

.& it:17 "Menjadi salui karena Attah,,,dan lanzn,iL4\t
merupakan bentuk jarnak dari lafazh -q*jl A- di-nashab-tan cli;:Jt
untuk menjadi kepastian atas !rman-l.Iy", 'bg{r "Tegakkanlah,- dai
menyebutkan lafazh Wf eii "Orang-orang yang beriman,,, dan
maknanya adalatr, "Tegakkanlatr keadilan itu hanya karena Allatl
ketika kamu bersaksi."

'# & ltj ,,Biarpun terhadap dirimu sendiri,,, walaupun
menjadi saksi atas dirimu se,ndiri, kedua orang tu4 atau sanak
kerabatnu. Lalcukanlah dengan adil dan hanrs berdasarkan kebenaran,
batrwa perkataanmu itu memang benar dan tidak cenderung kepada
orang kaya karena kekayaannya, dan tidak kepada orang miskin
karena kemiskinannya lalu kamu berbuat zhalim. Hai manusi4
sesungguhnya Allatr menyamakan hukum antara orang kaya dengan
orang miskin pada hal-hal yang telatr ia tetapkan bagimu dalam
memberikan kesaksian bagi tiap-tiap salatr seorang dari keduanya,
dengan adil, karena itu lebih tepat pada keduanya dan lebih benar dari
kamu 

-sebab 
Dia pemilik keduanya- dan lebih utama dari selain

kamu terhadap keduanya. Dia lebih mengetahui kemaslahatan dari
masing-masing keduanya mengenai hal ifu dan mengenai hal lainnya
dari semua perkara yang terjadi di antara kamu. oleh karena itu, Dia
memerintahkanmu untuk berlalcu adil di antara keduanya dalam
memberikan kesaksian kepada keduanya dan atas keduanya.
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lhA 6 dA l#, *i *Moko janganlah kamu mengihtti

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." Ia berkata,
..Apabila kamu diminta untuk menjadi saksi bagi dua golongan yang

sedang berseteru, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, agar

tidak cenderung kepada salatr satu dua golongan tersebut, sekalipun

yang terdakwa itu orang kaya. Janganlah kamu melihat orang kaya itu

karena kekayaanny4 atau melihat orang miskin itu karena

kemiskinannya, hingg6- kamu mengatakan yang tidak benar.

Bersaksilatr dengan benar dan adil, sesuai perintah Allah kepadamu.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana bisa memberikan kesaksian

terhadap diri sendiri secara adil? Apakatr bisa orang yang bersaksi

menjadi saksi atas dirinya sendiri?" Dikatakan, "Ya, bisa. Sudah

seharusnya ia melalnrkan kebenaran untuk orang lain, lalu menetapkan

dirinya untuk berbuat demikian. Oleh karena itu, ia harus menegakkan

keadilan dengan menjadi saksi atas dirinya sendiri."

Abu Ja'far berkata: Menunrtku ayat ini merupakan sebuatr

pelajaran dari Allah SWT untuk hanrba-Nya yang beriman agar tidak

melakgkan perbuatan bani Ubairiq, yaitu mencuri dan berkhianat.

Ia berkata kepada merek4 "Jika kamu bersaksi untuk

seseorang, atau menjadi saksi atasny4 maka lakukanlatr kesaksian itu

dengan adil, biarpwr kesaksian itu atas dirimu sendiri, orang tua, atau

sanak kerabafinu. Janganlatr kesaksianmu itu terbebani dengan

kekayaan yang dimiliki oleh terdakw4 atau dengan kemiskinan, sanak

kerabat, dan belas kasihan di antaramu, sehingga kamu memberikan

kesaksian palsu, menyimpang, dan menyembunyikan kebenaran."

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan sebagai

pelajaran untuk Rasulullah SAW.

Riwayat yang sesuai de,ngan pe,lrdapat tersebut adalah:
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10719- Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, iryir'# #UUj,rj! Wf 'r5\ (V_
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena
Allah, " ia berkat4 "Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW,
ketika dua orang yang sedang berselisih datang kepada
beliau. Satu dari dua orang itu orang kaya, dan satu lagi
orang miskin Beliau lebih cenderung kepada orang miskin,
karena menurut beliau orang miskin tidak akan menganiaya
orang kaya. Namun Allah tidak menerima keputusan itu,
kecuali keputusan tersebut dilakukan dengan adil. Dia

\"g5,T, d;li t# ti q. JJ,i;u 66 i,VtjK orti+i 5l *Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatan. Maka janganlah rramu mengihtti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kcbenaran.,,1378

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan sebagai
sebuah keharusan untuk mernberikan kesaksian secara benar dan adil,
sekaligus sebuah perintatr dari Allah kepada orang-orang beriman
unhrk bersaksi secaxa adil dan benar bagi siapa saja yang menegakkan
kesaksian di antara orang kaya dan orang miskin.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10720. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

1378. Al wahidi dzlmAsbab an-Nuzul (hal. 103), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4/1076),Ibnu Jauzi daien Zad Al Masir (21222), dan Al Mawardi dalamAn-
Nukat wa Al Uyun (t/535).

I
t

I

i
I

t.
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Abbas, tentang firman Allah, 15-j/r.ita41 t:;i\'.-l:',li'r
"'+f'il; i-X:) ; '# {p *Jodttah tramu orans vans

beiar-benar penegak peadilan, meniadi sapsi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum

kerabatmu," ia berkata, "Allah memerintalrkan orang-orang

mukmin untuk berkata benar, biarpun terhadap diri mereka

sendiri, orang tu4 atau anak-anak mereka' Selain ifu,

janganlatr mencintai orang kaya karena kekayaannya, dan

tidak berbelas kasihan kepada orang miskin karena

kemiskinannYa.

Pestu juga dengan firman +ll"t, '4t 66 3iWiK ot
tlS 6 dA l#, $ 1 $31 'ti*o ia trava atau pun

miskin, malu Allah lebih tahu kemaslahatan. Malra

janganlah kamu mengihtti hawa nafsu karena ingtn

menyimpang dari kcbenaran', maksudnya meninggalkan

kebe,naran lalu melakukan kezhalimu'rr.,l 
37e

lo72l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritalcan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak me,lrgabarkan kepada kard dari Yunus, dari Ibnu

Syihab, tentang orang tua yang mernberikan kesaksian untuk

anaknya dan sanak kerabat, ia berkata, "Mengenai hal itu

telatr lalu dari sunatr salaf kaum muslim, dan mereka

menakwilkan firman Altah, ';;t;, 63 Wr. e5\ q-k-

# 4'{fi1'Y-}:;: f"# iP Ii* ir4l t:;\
rr- $;t '.i,u W 3l W 'wahai orang-orang vang

beriman, jadilah pamu orang yang benar-benar penegak

keadilan, meniadi saksi lcarena Allah biarpun terhadap

r3?e. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4tlo76'), Ibnu Jauzi dalam 7.ad Al Masir

(2t222), Al Mawardi dauarn An-Nttkat wa Al uyn (11535), dan Al Baghawi

dalam Ma' alim At-Tanzil (A fi D.
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dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia
l*ya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu

kemaslahatannya...'. Sebelumnya tidak ada yang

dipermasalatrkan pada ulama salaf, ketika seorang ayah

bersaksi unhrk anak, anak unfuk orangfua, saudara unfuk

saudaranya, dan suami untuk istri. Namun setelah itu banyak

kalangan orang-orang masuk dan menyatu dengan mereka,

kemudian muncullah dari mereka hal-hal yang patut

dicurigai hingga mendorong penguasa untuk menyalahkan

atau mendakwa mereka, lalu tidalc menerima kesaksian dari

salah seorang yang dicurigai, jika termasuk sanak kerabat.

Jadilah kesaksian itu diambil dari &*, orang tua, saudara,

suami, dan isti, hingga mereka tidak bersalah, dan terdakwa

bebas, kecuali mereka dari orang-orang sekarang."l38o

10722. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zand berkata

tentang firman Allah, .t:)\)\,'Lqj,$s w: 'u$i q-k-r35 W:'$i q-U-

tt llJ;;i+ {a# "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu

orang yang benar-benar penegak kcadilan, menjadi salui
karena Allah...." ia berkata, "Janganlah kemiskinannya itu
membuatnu merasa kasihan hingga kau tidak menegakkan

kesaksian atasnya."

Ibnu Zaid berkata: 'Alcapan ini ditujukan untuk seorang

saksi."l38l

10723. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, lentang firman

AualL ;ti:rs t:i{L;;rj,w w;'u51 w:wahai
r38o. Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahkam Al Qur'an (5/41l).
r38r. Ibnu Athiyah dzlrrnAl Muharrir Al Vajiz (A0!.
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orang-orang yang beiman, jadilah lamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, meniadi saksi karena Allah,"

batrwa ayat ini berisi tentang kesahsian. Hai anak Adam,

tegakkanlah kesaksian itu dan terangilatr dirimu, orang tua,

sanak kerabatnu, atau tokoh masyarakatnu. Lakukanlah

kesaksian itu hanya kare,na Allah, bukan karena manusia,

kare,na Allah suka berlalcu adil unhrk dirinya. Keadilan itu

timbangan Allatt di muka bumi ini, dan dengan keadilan itu

Allah membantah orang-orang yang kuat atas orang yang

lematr, orang yang dusta atas orang yang benar, dan orang

yang salatr atas orang yang benar. Dengan keadilan pula

alcan terlihat kebenaran orang yang benar, kedustaan orang

yang dusta, dan bantatran orang yang melanggar. Allah SWT

akan mere,rdahkannyal3s2 Dengan keadilan, manusia akan

hidup dengan damai dan tenteram.

wahai anak Adam ,'r4.lt';"\i w iilit, & oL"Jitca

ia kaya atau pun misHn, maka Allah lebih tahu

lcemaslahatan," Dia lebih tatru dengan kekayaan dan

kemiskinanmu.

Telah disebutkan kepada kami batrwa Nabi Musa AS

berkata, *Wahai Tuhanku, apa yang Engkau buat sangat

kecil di mnka burni ini?" Allah berfirman, "Keadilan. Oleh

lrnrena itu, tidaHah orang knya dengan kekayaannya, dan

tidak pula orang miskin dengan kemiskinannya dapat

menghalangimu untuk memberilun kcsaksian atasnya

dengan apa yang kamu ketahui, karena itu merupalcan

halonu."

1382. I.zrfaz/ng-. diambil dari lafazh.l*JruJ yang artinya merendahkannya.ll-

hsan (entri: g.r).

I

I
!
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Allah berfirman, 4 Jtr {ifri *Mot* Attah tebih tahu
lremaslahatan. "1383

Dikatakan, WLrusaulKan, $ gt EP \-)\'
miskin," maksudnya adalatr, Al}

W iir!; -f,i 5yl
Allah lebih mengetahui dengan

-l t:L"Jika ia kaya atau pun

kekayaan orang kaya dan kemiskinan orang miskin, karena
kemiskinan dan kekayaan itu dari-Nya. Oleh karena itu, ia
berfirman, 4- Jtr 'ift *Maka Allah lebih tahu
kemaslahatan," dan tidak berfirrran dengan lafazh (q).

Ada yang terpgndapat bahwa dikatalcan dengan (t-l) karena
Dia berfirman, b) 5l?" & oL"Jilu ia kaya atau pun miskin,"
maksudnya bukan hanya unhrk orang kaya atau hanya urtuk orang
miskin, dan lafaztr itu tidak jelas, maka menjawabnya boleh dengan
satu, dua, atau benhrk jamd<.

Disebutkan bahwa mereka yang mengatakan batrwa qira'at
seperti ini @oleh me,qiawabnya dengan satu, dua" atau bentuk jarna*)
terdapat dalam qira'atUbay,'g, 8l';1e."*

Ada yang berpendapat bahwa dalam pembahasan ini huruf (31)

bermakna waw "dan."

Ada yang berpeirdapat bahwa boleh dibaca dengan tatsniyah
pada ayat (t161) karena kd,l.qyq- telah disebutkan, sebagaimana
dikatakan, lt4, )-.5,F5lA f 'a$"Tetapi mernpunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/1087) dan Ibnu Jauzi dalam hd Al Masir
(2t222).
Ubay membacanya dc,ngm (r- .,lJ nn ). Ubat Abu Hayyan dalam Al Bahr At
Muhith (4196).

13t3.

l3ta.
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(seibu saja), ,naka bagi masing-masing dari kcdua jenis saudara itu."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Ada yang berpendapat bahwa boleh dibaca seperti itu karena

terdapat huruf yang disembunyikan (cr), maka seakan-akan dikatakan,

..Jika orang yang berselisih itu orang kaya atau orang miskin," dengan

makna, ..orang kaya atau miskin, Altah lebih mengetafuui keduanya".

rakwit tirman Alleh: l3+3 c,1 {;11 V# $ (Maha

janganlahkamumengihutihawanafsukarenainginmenyimpang
dari kebenaran).

Maksudnyaadalatrmeninggalkankebenaran.Lalumereka
membolehkan untuk meninggakan kebenaran dalam memberikan

kesaksian yang benar, biarpun malcnanya mengaratr kepada,

"Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena talcut menyimpang

dari kebenaran dalam merrberikan kesaksian yang benar dan adil'"

Adayangberpendapatbatrwamaksudrryaadalatl,..Supaya
kamu tidak menyimpang, maka janganlatr kamu mengikuti hawa

nafsu. Sebagaimana dikatalcan, "Mengikuti hawa nafsumu agat

mendapat keridhaan dari Tuhanmu." Maksudnya adalah,

..Melarangmu dari perbuatan tersebut, sebagaimana Tuhanmu senang

bila kamu meninggalkannYa."

Takwil lirman Atlah:'oJ3 q6g 
^l'"o9 

V;' t 1 i* ot3

v (Dan jika kamu mematarbalikkan (kata-kata) atau enggan

minjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui

segala apayong kamu kcriakan).

Abu Ja'far berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam

menakwilkan aYat tersebut.
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Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah, "Wahai para
hakim, jika kamu memutarbalikkan perkataan atau enggan
memberikan keputusan hukum pada salatr seorang yang bertikai, maka
sesungguhnya Allatr Maha Mengetatrui perbuatanmu."

Mereka mengaratrkan maksud makna ayat kepadapara hakim,
sesuai dengan yang telatr kami sebutkan dari hadits riwayat As-Suddi
mengenai ayat tersebut, bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan
kepada Rasulullah SAW, sesuai dengan yang telatr kami sebutkan
sebelumnya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10724. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Qabus bin Abi Zhaiban, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,
tentang firman Allah, lr); 5 lirY b$ ,,Dan jika tramu

memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan," ia berkata,
"Kedua orang lelaki yang bertikai sedang berada di majelis
hakim, menanti keputusan yang akan diberikan oleh seorang

hakim, nirmun hakim itu enggan memberikan keputusan
kepada salah seorang yang bertikai iL,.,1385

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Wahai para
saksi, jika kamu mernutarbalik&an perkataanmu dalam memberikan
kesaksian, merubahnya dan tidak melaksanakannya dengan baik, atau
kamu berpaling dari kebeiraran itu lalu meninggalkan kebenaran saksi
tersebut."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

r3t5. Ibnu Abi 11616 d3lam tafsir (4/1089, l09O), Ibnu Jauzi dzlam kd Al Masir
(2/223), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (l/535), dar lbnu Athifh
dzlzmAl Muharrir Al Wajiz (21123).



10725. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 'J\;t1oti
ltt; "Dan iitu kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau

enggan," ia berkata, "Jika kamu memutarbalikkan perkataan

atau enggan dalam memberikan kesaksian."l386

10726. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbasr j9n19g firman

eriarr, ;iti'-'S t i\U';'|r33 tj:'t;'$\ q\"wahai
orang-orang yang beriman, iadilah knmu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,"

hingga ayat, lt)F 'J 1'X3 bfi "Dan iila kamu

rnemutarbalikkan (kata'tata) atau enggan," ia berkata,

SurahAn-Nisac'

"Memutarbalikkan lidahmu dengan perkataan

benar, yaitu terbata-bata, hingga kamu

memberikan kesaksian dengan sebenarnya,

meninggalkan kebenaran tersebut."l387

10727. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, l;:E;43
"Dan iika tramu memutarbalikkan (katl-k7ta), " ia berkata,

"Artinya menrbah kesaksian, W; 5 'Atau enggan',

maksudnya menye,lnbunyikannya."l 
3s

Ibid.
Ibid.
Ibnu lauzi dalarn Zad Al Masir (21223) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun (1/535).

L ]ang tidak

tidak dapat

dan berniat

t3t6

r3E7

l3tt



TafsirArtXhafui

10728. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah, \ifi 43 "Dan jika kamu
memutarbalikkan (kata-kata)," ia berkata, ..Merubah

kesaksian. Sedangkan rft?'lt maksudnya menyembunyrkan
kesaksian."l3se

10729. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, tentang firman Allah, V;.J1t;rl3*Dan
jikn kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan," ia
berkata, "Jika kamu merubatr kesaksian atau meninggalkan
kesaksian."l3m

10730. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan. kgpada kami dari Qatadatr, tentang firman
Allah, W;5 lri1 ofi "Dan jitw twmu memutarbaliktran
(lrata-kata) atau enggan," ia berkata, "Kamu terbata-bata
dalam memberikan kesaksian, atau menyembunyikan
kesaksian, dan hal ini terjadi dalam memberikan
kesaksian."l3el

10731. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, V? 'J lr* ot3 ,,Dan jit@ tamu
memutarbaliklwn (kau-kata) atau enggan." Lafazh, l;;3

r3te. Ibid.
r3e0' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1090), Ibnu Jauzi dalam fud At Masir

(21223), dan Al Mawardi detlan An-Nulcat wa Al Uytn (1t535).r3er. Ibid.

li
I

i
J

i
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artinya mereka memutarbalikkan perkataan dalam

memberikan kesaksian, merubatrnya sehingga tidak

dilakukan dengan semestinya. Sedangkan lafazh lt ;
artinya enggan menyebutkan yang sebenarnya dan

menyembunyikannya, lalu berkata, "Aku tidak dapat

memberikan kesaksian apa- ap a."r 
3e2

10732. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, \;fi bt3 "Dan iilu kamu

memutarbalikftan (lcata-ftata)," batlwa maksudnya adalatt

menyembunylkan kesaksian, memutarbalikkan fakta, atau

enggan memberikan kesaksian dan lebih memilih

menyembunyikannya serta tidak bersedia memberikan

keterangan atau kesaksian.

Ia berkat4 "Lebih memilih menyembunyikannya karena

terdakwa orang miskin, lebih menanrh kasihan terhadapnya,

lalu saksi itu berkata, 'Aku tidak dapat memberikan

kesaksian terhadapnya'. Atau berkat4 'Ini sudah cukup, aku

minta maaf atas yang sebelumnya, karena aku tidak dapat

memberikan kesaksian atasnya'. Oleh karena itu, Allah

berfirman, W i,W 3 oL"Jil@ ia kaya atau pun

rniskin."

10733. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 1:S ot3 "Dan iika kamu

memutarbatikknn (lmta-knta), " batlwa maksudnya merubah,

t3e2. Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (4/1089, 1090).
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lr); 37 *Atau enggan," maksudnya meninggalkan
kesaksian.l3e3

10734. Muhammad bin umarah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hasan bin Athiyah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami dari
Athiyah, tentang firman Allah, \;fi ofi ,,Dan jika kamu
memutarbalikkan (lmta-kata),,, ia berkata, ..Maksudnya

adalah jika kamu terbata-bata dalam memberikan kesaksian,
hinggl merusak kebenaran kesaksian itu. Sedangkan 5tt.2l** 'Atau enggan menjadi saksi, maksudnya
meninggalkan kesaksr*.,l 3e4

10735. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,
mengenai ayat, V;5 l,l3 bfi ,,Dan jika tramu
memutarbalikkan (lata-kata) atau enggan menjadi saksi,,, ia
berkata, "Maksudnya adalatr jika kamu memutarbalikkan
perkataan dalam memberikan kesaksian, agar tidak
memberikan kesaksian dengan semestinya. SedangkanI 1 '2.7l*r-j 'Atau enggan menjadi saksi,, maksudnya adalatr
menyembunyrkan kesaksian.,, I 3es

10736. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman bin Abi
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: syabban
menceritakal }epaoa kami dari eatadatr, ia berkata tentang

^v^t, 
IrLji irts;s)j ,,Dan jika kamu memutarbalikkan

Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (2t223) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir
Al Wajiz (21123).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/10g9) dan Ibnu Jauzi dalam kd Al Masir
(2/223).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1089).

1393

1394.

1395
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(lrata-kata) atau enggan menjadi saksi," bahwa maksudnya

adalatr terbata-bat^. |3;5 "Atant enggan menjadi saksi,"

maksudnya adalah meninggalkan kesaksian hingga tidak

mernberikan kesaksian. 
I 3%

10737. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengiu Aba Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata mengenai ayat, lt)?'J lith;tfi "Dan

jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan meniadi

saksi," batrwa lafaz/r- \;fi b)3 "Dan iit@ lamu

memutarbalikkan (luta-l(nta)," maksudnya adalatt

memutarbalikkan perkataannya dengan yang tidak benar

dalam memberikan kesaksian. 
I 3e7

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang pahng tepat adalah,

penahnilan yang mengatakan batrwa hal itu adalah seorang saksi yang

mempermainkan kesakisannya, dan menyimpangkan kesaksiannya

melalui ucapanny4 dan tidak melaksanakan kesaksian tersebut supaya

kesaksiannya itu dianggap tidak valid.

Kami katakan bahwa penakwilan tersebut lebih tepat karena

Allah SWT berfirrnan, ;, {:t$ ,'4i1,, '--;:ri, li,$ *Jodtloh knmu

orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena

Altah." Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk menjadi saksi

dengm adil.

Para qurra' berbeda pendapat dalam qira'at ayat, lii:s Ofi
Mayoritas ulama, selain Kufatr, membaca \i* ol3 dengan dua huruf

r3e6. Ibnu Jauzi dalamfud Al Masir (21223).
t1e7. Ibid.
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waw dai, "Seorang laki-laki merubah hakku, dan kaum merubah

agamaku."

Sekelompok ahli Kufah membacanya (lrb 0!1) dengan satu

huruf waw, yang mempunyai dua makna:

Pertama; Pembaca ingin merubah huruf waw menladi huruf
hamzah, guna menyesuaikannya, kemudian huruf hamzah

dihilangkan, maka jadilah i'rabhrxtf hamzah pada huruf lam,karena
hwuf hamzah-nya telatr hilang, dan hanya satu huruf waw yatgtetap.
Seakan-akan pembaca ingin membacanya dengan (t-t-*), lalu dibuang
hrxuf hamzai tersebut. I 3e8

Jika yang dimaksud adalatr cara ini, maka maknanya menjadi
|ij! ol3dengan dua huruf waw, tarrpamenyalahi maksud yang sudah

diketatrui dari kalangan Arab. Demikianlatr, huruf waw yarrg kedua

dari ayat 1ifi43 adalah huruf waw jamak (waw yang menunjukkan
jamak), yang berfungsi untuk mengetahui arti, maka tidak boleh
dirubatr menjadi huruf hamzah yang kemudian ditinggalkan, hingga
hilanglah pengetatruan tentang makna ayat tersebut yang telah
dimasukkan pada huruf waw yatgdibuang.

Kedua; Pembaca ingin membacanya seperti itu dan

menyatakan batrwa lafazh (.1!) diambil dari lafazh (tu-YrD, maka
maknanya menjadi, "Jika kamu memutarbalikkan urusan manusia,
atau kamu meninggalkannya. "

Apabila seorang pembaca mengaratrkan bacaannya kepada
makna yang kedua, maka ia keluar dari makra-makna yang telah

r3e8. Ibnu Amir dan Hamzah membacanya dengan G ol.r), nrct4hammah-kzn
hnnrf /az dan men-szftzn-kan hunrf wanar (satu wawu). gsdengkan yang lain
membacanya dengan men-sutun-kan hunrf larz dan huruf setelahnya, yaitu
men-dhamman-kan huruf waw yartg pertama dan men-su/cuz-kan hunrf lrar
yang kedua. Lihat kitab I t-Taisir dzlan Al Qira'at As-SaD ' (hal. 8l) dan Ibnu
Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajiz (21123).
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ditakwilkan oleh ahli tafsir dan apa yang dimaksudkan oleh

Rasulullah SAW serta kaum tabi'in yang telah menakwilkan ayat

tersebut.

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, kerusakan bacaan pada

dua sisi tersebut sudah jelas, maka yang benar adalah bacaan yang

tidak sesuai dengan bacaan yang lain untuk dibaca, l;;t lrt6ol3
"Dan jika kamu memutarbalikknn (kata-kata) atau enggan menjadi

sal<si," dengan makna, lt yaifu "jalan". Jadi, penakwilan ayatnya

menjadi, "Jika kamu menolak untuk memberikan kesaksian dengan

semestinya, lalu kamu merubah dan mengganti kesaksian, atau enggan

menjadi saksi, sebagaimana seorang laki-laki merubatr agaff,a

seseorang, lalu menolak untuk melaksanakan kewajibannya, menolak
jalan yang telatr ditetapkan untuknya, seperti yang dikatakan oleh Al
A'sya,

tiy4'> 6lr,:rti)
"Aht menangguhkan pembayaran utanght pada wahu siang, dan alru

akan melunasinya, jika rasa kantuk telah mengalahknn orang-orang

yang tidur."r3ee

rakwil lirman Allah: G 'o# q.6( rt iS (Maha

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang

kamu kerjakan).

,4t,**dlt 4At i,

r3ee. Bait ini disebutkan dalam Diwan At A'sya dalam syair yang bertemakan ( ;,-
,s F *), dar dalam AI-L* an (,s )).
A'sya berkata kepada kisra ketika sebagian dari mereka menginginkan barang
gadaian, ketika Al Harits bin Wailah menyerang sebagian bani Sawad. Makna
:0, adalah mengalahkan.
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Maksudnya adalah, "Sesungguhnya Allah Matra Mengetatrui

perbuatanmu dari melaksanakan kesaksian, dan merubahnya, atau

enggan untuk menjadi saksi serta lebih memilih untuk

menyembunyikan keterangan. "
(p amnya Maha Mengetatrui dengannya, karena Dia yang

memelihari kamu, hingga Dia akan menrberikan balasan kepadamu di

akhirat nanti, balasan kebaikan dari sebagian kamu yang telatr

melakukan perbuatan baik, dan balasan kejahatan dari orang yang

telatr melakukan kej ahatan.

Ia berkata, "Oleh karena itu, takutlah kepada Tuhanmu atas hal

ifu."
ooo

&d5,s$l,v$It' 4ti'; &Wv rfrv
'$iw-.1$,i,ti i'Lfi3- ;;' # u dJ efi , rt ?iii .ii5

t3\;.5i51Js fit{t rAii -tg!, 4Ki
"Wahaionmg-or(mgyangbel.rhnonrtatarpldhbetliln.frrr

lnpada Nlah dmRas-ul,Nyo donl<epadakitab yolng Nlah
turutl<arJ lnp oda Rosnl,Ny a, sqta kitab y ang Allah

twrutl<f,rJ sebehun ny a B ar angsia| a y artg lrafi, lnp ado
Allah,rnalail<atmaloikf,t.Nyo,ldtab.kitab,Nyrhrasttl.rastl.
Nyo, darJHariKeffizdlio,n, malra sesungguhnya orutg itrt

telah sescf seiary'n-iarz./l,lny a."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 136)
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Takryil firman Alla-h: 4j;'ri $\- w; Yfr( -t$iw-
i'Lj< J;'J:i c Jjl eir ,G$i.*t;i.gfl ,s$i ,'$Ir'
r*51iJ5 fi,)t r{l't:^9'; -#t -$4rifiaahai otans-

orsng yang beriman, tetaplah beriman hepada AAah dan Rasul'Nya

dan kepada kitab yang Allah turunhan kepada Rasul-Nya, serta

kitab yang Allah lurunkan sebelumnya Barangsiapa yang kalir
kepada Allah, malaikat-malaihat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul'rasul-

Nya, dan hari kemudian, maha sesungguhnya orang itu telah sesat

sejauh-jauhnya)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, Yjil'. tii W- "Wahai

orang-orang yang beriman," beriman kepada para nabi dan rasul

sebelum Nabi Muhammad, dan beriman kepada apa yang mereka

bawa dari sisi Allah, .n;'; i$ W; Yiill. *retaplah beriman

kepada Altah dan Rasul-Nya, " maksudnya beriman kepada Allah dan

Muhammad yang menjadi utusan-Nya, bahwa rasul-rasul itu

kepunyaan Allah, mereka diutus kepadamu dan kepada seluruh umat

sebelum kamu.

.li3 & d5 ,.strt 45Xi "Dan trepada kitab vang Attah

turunknn kepada Rasul-Nya, " maksudnya adalah, 'Beriman dengan

apa yang didatangkan oleh Muhammad kepadamu dari kitab yang

Allah turunkan atasnya, yaitu Al Qur'an.
'fi u dl e$t *+Jil"Serta kitab yang Allah turuntran

sebelumnya, " maksudnya adalatr, "Beriman kepada kitab yang telah

Allah turunkan sebelum kitab yang diturunkan kepada Muhammad

SAW, yaitu Taurat dan Injil."

Jika ada yang berkat4 "Mengapa terdapat seruan kepada

mereka wrtuk beriman kepada Allah, Rasul, dan kitab-Nya" padahal

Dia telah menamakan mereka dengan orang-orang mukmin?"
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Dikatakan, "Allah SWT tidak menamakan mereka dengan
orang-orang beriman, penyebutan itu hanya untuk menyifati mereka

. dengan sifat khusus dari kepercayaan, dan karena itu mereka
disebutkan dengan dua sifat: (l) Ahli Taurat, yang percaya dengan
Tauratnya dan dengan Lpa yang datang pada Taurat tersebut,
sedangkan mereka mendustkan krjil dan Al Qur'an, Isa dan
Muhammad. (2) Ahli krjil, yang beriman dengan kitab Injilnya, kitab
Taurat, dan semua kitab, namun mendustakan kenabian Muhammad
SAW dan kitab Al Qur'an.

Allah SWT berfirman kepada merek4 Yfrl; li$iffi_*Wahai
orang-orang yang beriman," dengarr apa yang mereka percaya dari
kitab-kitab dan rasul-rasul, "4i'; i$ W;,,Tetaplafi beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya, " yaitu Muhammad SAW, ,gfi Sfii.nii&dj "Dan kelada kitab yang Altah turunkan kepada Rasul-
Nya."-',fi o: Jl :1,fil ,t*-Sij"Serta kitab yang Ailah turunkan
sebelumnya. " Kamu mengira batrwa kamu adalah orang-orang yang
beriman, padatral kamu tidak beriman dan mendustakan kenabian
Muhammad sAw, sementara kitab kamu telah memerintahkanmu
untuk beriman dan percaya kepada Muhammad dan apa yang dibawa
olehnya kepadamu. oleh karena itu, berimanlah dengan kitabmu
dalam mengikuti Muhammad, dan jika tidak maka kamu adalah orang
kafir.

Jadi pada sisi ini mereka diperintahkan untuk beriman dengan
apa yang diperintatrkan untuk mengimaninya dan mempercayainya,
setelalr Dia menjelaskan sifat mereka dengan ayat Y{,11. t-$i$
" Wahai orang-orang yang beriman. "

rakwil firman Alrah: -ry"35 4{$ -1$$li i,\ K ;l
,{l ,;lV sBarangsiapa yang trafir kepada Allah, malailcat-
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malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan

Kemudian."

Hari

Maknanya adalatr, "Barangsiapa kafir terhadap Muhammad

SAW, dengan mengingkari kenabiannya, maka ia telah tersesat ke

dalam kesesatan yang sangatjauh."

Ayat, ,-*il 4Al', .tV,'; .r!(t .5filli ;t\ lK- i:
,, 

B arangs iap a yang kafir kepada Allah, mal aiftat -malail<at-Ny a, kitab-

kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Kemudian," maknanya adalah,

"Barangsiapa ingkar terhadap Muhammad dan apa yang dia bawa dari

sisi Allah, maka ia tergolong orang kafir, karena mengingkari

sebagian hal itu berarti mengingkari semuanya."

Oleh karena itu, tidak benar keimanan seorang kecuali beriman

dengan apa yang telatr diperintatrkan Allah untuk dia imani, dan kufur

dengan sebagian itu berarti telah kufur pada semuanya.

Arrah berfirman, 4Al3 -AFi .;Kt -gfifli it\fi2- ,;;
;*i1 "norongsiapa yang trafir kepada Allah, malaiparmalaiknt-Nya,

iiab-krtab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Kemudian," melanjutkan

pembicaraan-Nya kepada atrli kitab, dan memerintahkan mereka untuk

beriman kepada Nabi Muhammad SAW, da1. khitab (pembicaraan) ini

merupakan ancaman dari-Nya kepada mereka, karena mereka

mengakui bahwa Allah itu satu, serta mengakui malaikat, kitab, para

rasul, dan Hari Akhir, namun mereka tidak mengakui Muhammad dan

apa yang dibawa olehnya dari Al Qur'an.

rakwil firman Allah: l:+; 5it5 'i| ii; *Maka

sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya'"

Maknanya adalatr, tersesat dari jalan kebenaran dan

menyimpang dari jalan tersebut kepada jalan yang penuh dengan

kehancuran. Tersesat ke dalam kesesatan yang sangat jauh, karena
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kekafiran orang-orang yang kufur dengan hal itu menunjukkan bahwa

ia telah keluar dari agama Allatr yang telatr disyariatkan kepada

hamba-Nya."

Maksud "keluar dari agama Allah" adalatr terperosok ke dalam
jurang kehancuran dan benar-benar tersesat dari petunjuk itu.

ece

1 $ V(i * trF'*t,t( 1I t6';1 t,.r, |ji t t,

Wfr-#.{t'l}fl-l.ir&
"Sesznggzhrrya orcmg.orcmg yang beriman lrcmudian kafir,
l<cmudian beriman (pula), l,srrudian kflfir lagi, lcenutdian

b ert ar$ ah l<el<afir antry a, mala sel<ali.lcali Allah tidnk al<nrl

memberi ampmanlnpofu tnerela, dfln tidf,k (pula)
men,uniuki mer.el<a lnpda ialan y ang lurtts."

(Qs. An,Nisaa' l4l: L37)

rakwit firman Allah: '$j:.r. nW'i l;ir. irJi irt,

W A-*.1;'l :r;l ^,i & d ${ ti,,l,i'it# is,,ungsuhnya
orang-otang yang beriman kemudian kotir, kemudian beriman

[pulaJ, kemudian kafr lagi, kemudian bertambah kekaJirannya,
maka sekali-hali Allah tidak akan memberi ampunan hepada

mereka, dan tidak [pulal menunjuki mereka kepoda jalan yang
lurus)

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam
menakwilk an ay at tersebut.
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Sebagian berpendapat bahwa ayat, \fr.(. 'ufil ity
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman," maksudnya adalah

kepada Nabi Musa. V;{ rt "Kemudian kafir," dengannya (Nabi

Musa). \i:f. jl "K"*udian beriman (pula)," maksudnya Nasrani
yang beriman kepada tsa. 12$ I "Kemudian kafir lagi," terhadap

(Nabi Isa). 6 V$'j--*Kr*udian bertambah kekafirannya,"
terhadap Muhammad Wii#1j {frXi ,Fq f *Maka setrnti-

kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada merekn, dan tidak
(pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10738. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
Auah, $f Vf,l9ffifil#t ll;;{'f tfrE ir$i i,t,
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir,
kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian

bertambah kekafirannya," bahwa maksudnya adalatr orang-

orang Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi yang beriman

terhadap Taurat, kemudian kafir. Kaum Nasrani yang

beriman terhadap Injil, kemudian kafir. Mereka
meninggalkan nabinya. Kemudian bertambatr kekafiran
mereka dengan Al Qur'an dan kenabian Nabi Muhammad
SAw. Allah SWr berfirrnarL fr-#.{t'{LA-{11, #i t
$";.*Uot* setrali-kali Allah tidak at<an memberi ampunan

l<.epada mereka, dan tidak (pula) menunjuki merelca kepada
jalan yang lurus. " Maksudnya adalah, "Allah tidak akan

memberikan ampunan-Nya kepada mereka dan tidak akan

memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada mereka,
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karena mereka telatr kufur (ingkar) terhadap kitab Allatr (Al

Qur'an) dan Rasul-Nya, Muhammad SAW.r400

10739. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, Vif '* lfrf, 'u-51 'by "s"rungguhnya orang-orang
yang beriman kemudian kafir," ia berkata, "Mereka adalah

orang yang Yatrudi yang beriman terhadap kitab Taurat,

tetapi kemudian kafir. Dia berfirman, i VTf '11*f. 71

6 li( ,ij'Kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi,

kemudian bertambah kekafirannyai maksudnya adalatr kaum

Nasrani yang beriman terhadap Injil, tetapi kemudian kafir,
kemudian bertambatr kekafiran mereka terhadap Muhammad

54y7.r:la0l

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr orang-orang

munafik yang telatr beriman, kemudian murtad, kemudian beriman,

kemudian murtad lagi, kemudian bertambah kekafirannya dengan

kematian mereka yang masih dalam keadaan kafir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10740. Al Qasim menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

A[ah, $s vrs'i;wrtl],ir. 1|w'r|lfir, $-$li,y
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian l@Jir,

kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1091) dan Ibnu Jauzi dalam hd Al Masir
(2t22s).
Abdunazzaq dalam tafsir (l/483), Al Baghawi dzlam Ma'alim At-Taruil
(21173), dan Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahkan Al Qur'an (5/415).
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bertambah kelcafirannya," ia berkata, "Menurut kami

mereka orang-orang munafik, dan- semua grang yang

kondisinya sama dengan mereka- (3 lifi''j'Kemudian
bertambah lcekafirannyai hingga mereka mati dalam

keadaan kafir."l4o2

lo74l. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, gK li$ *
"Kemudian bertambah kekafirannya, " ia berkata, "Hingga

mereka mati."l03

10742. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, (3 li(J;i '! "Kemudian

bertambah kekafirannya," ia berkata, "Hingga mereka

mati."l4M

10743. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman eitut , Wrt W$ 'u-$i 'tsl "sesungguhrya

orang-orang yang beriman kemudian kafir," ia berkata,
..Mereka adalah orang-orang munafik yang beriman dua kali,

kemudian kafir dua kali, kemudian bertambah kekafiran

mereka."l&5

1402

t,to3
Ibnu Jauzi dalamtud Al Masir (21225\.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1091), Ibnu Jauzi dalan 7ad Al Masir
(2t225), Al Baghawi dzl?rfr. Ma'alim AtTanzil (21173), don Ibnu Athiyah

dalamAl Muhanir Al Wajiz (2112$.

Ibid.
Ibnu Athiyah dabmAl Muhanir Al Wajiz (2lD$.

l,to4

l/+05
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah dua
kitab; Taurat dan Injil, mereka datang dalam keadaan

bergelimang dosa, lalu mereka bertobat, namun tobat mereka
diterima karena masih dalam keadaan kafir.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10744. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Iftalid menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind,
dari Abi Al Aliyarr, t"lt*g fiqnuT-l]l ah, 'ilfrr. 'u_ll (,L
($ tir''J, X$-it*,r. lI$K,,s"rurggihnya orang-

orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman
(pula), kemudian kafi, lagi, kemudian bertambah
kekafirannya, " ia berkata, "Mereka adalah kaum yahudi dan

Nasrani, berbuat dosa dalam kemusyrikan, kemudian mereka
bertobat, nirmun tobat mereka tidak diterima. Sekiranya tobat
mereka disebabkan perbuatan syirik, maka pasti diterima
tobat merek 

^.nt4o6

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang
mengatakan batrwa maksudnya adalatr ahli kitab yang mengakui
hukum Taurat, kemudian berdusta dengan melakukan pelanggaran
terhadap ajarannya, kemudian sebagian orang yang mengakui
kebenaran Isa dan Injil, kemudian mendustakannya dengan melakukan
pelanggaran terhadapnya, kemudian mendustakan Muhammad SAW
dan Al Qur'an, sehingga bertambahlatr kedustaan mereka dengan
terus-menerus berada dalam kekafiran.

Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, karena
ayat sebelumnya menceritakan tentang kisatr dua atrli kitab, ,$iW-
1406. Ibnu Abi Hatim dalam tafsfu (4/1091) dan Ibnu Athiyah daramAr Muhanir Al

ll/ajiz (2/Dg.

ahli

kafir
tidak
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.A.;; i$W; Yfil1. "wahai orang-orang yang beriman, tetaplah

beriman lrepada Allah dan Rasul-Nya, " darl tidak ada bukti yang

menunjukkan batrwa makna ayat, l;;{ 't| liJf. 6-51 ity
"sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, " terpufus

dari makna ayat sebelumny4 sebab melanjutkan ayat yang

sebelumnya itu lebih tepat, hingga datang bukti yang menunjukkan

terputusnya ayat itu dari ayat sebelumnya.

Takwil firman Allah, 'it fljit $i i @a*o sekali-kati

Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka).

Maksudnya adalah, "Allah tidak akan menutupi kekafiran dan

perbuatan dosa mereka dengan menghilangkan siksaan terhadap

mereka, bahkan akan memperlihatkannya atas pemimpin-pemimpin

orang-orang yang menyaksikan. "

W t*.{i,,Don tidak (pula) menuniuki merepa kepada

jalan yang lurus," maksudnya adalah, "Allah tidak akan menunjukkan

jalan yang benar kepada mereka, serta tidak akan merahmati mereka

pada jalan tersebut, akan tetapi justnr menghinakan mereka dengan

siksaan besar, akibat kezhaliman dan keberanian mereka melanggar

perintatr Tuhan mereka."

Sebagian ulama berpe'ndapat batrwa permintaan tobat orang

yang murtad itu tiga kali, agar mereka terlepas dari perbuatan tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10745. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi,

dari Ali RA, ia berkata" "sesungguhnya menurutku

permintaan tobat orang yang mt[tad itu tiga kali tobat. Allah
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berfirman, W .Allr. 1!W ..r! lfir. ."Jl 
i,y

'Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir,
lremudian beriman (pula), kemudian kafir lagi,.,,ra07

10746- Ibnu waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari susan, dari Jabir, dari Amir,
dari Ali RA, ia berkat4 ..Tobatnya orang yang murtad itu
tiga kali tobat. Allah berfirman, 1! Wfr lfif. i2$l 3y(3 li$ 'i Vif 'l tlJr. ,s"*r[grinyi orans-orans
yang beriman kemudian lwfir, kemudian beriman (pula),
kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya,.rrt408

10747. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdul Karim,
dari seorang laki-laki, dari Ibnu [Jmar, ia berkat4 "Tobatnya
orang yang murtad itu tiga kali tobat.-r@

Ada yang berpendapat batrwa orang yang murtad hanrs
bertobat setiap kali ia murtad.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10748. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari sufyan, dari Amr bin eais,
dari orang yang mendengar Ibrahim berkata, ..Tobatnya

orang murtad itu setiap kali ia murtad, maka ia hanrs
bertobat.'lalo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1091) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun (11537).
Ibid.
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4ll09l) dan As-Suyuthi dalan Ad_Dur
Al Mantsur (21235).
Lihat Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (t/537).

t&7.

1406

trc"

l4l0

-
-l_rlr_I
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Abu Ja'far berkata: Dalam memberikan hujjah kepada orang

yang murtad adalah, ia harus bertobat pada saat pertama kali ia
murtad, yaitu dalil hukum yang menunjukkan bahwa setiap kali

murtad dari Islam maka kedudtrkannya sama seperti ia pertama kali

melakukan pemurtadan tersebut, yakni bahwa tobatnya diterima, dan

Islam akan melindungi darahnya (dirinya): karena unsur Islam

melindungi daratrnya pada pertama kali ia masuk Islam, maka tidak

boleh terdapat alasan yang menyebabkan daratrnya itu dilindungi pada

saat pertama kali, kemudian daratrnya dibolehkan karena ada alasan

yang membolehkannya, kecuali dipisatr antara hukum yang pertama

dan yang lainnya, itulah yang harus diterima dari sumber yang

ditetapkan, dan qiyas tidak dapat digunakan dalam kondisi ini.

ooo

6c::s'&'",Jr-w,)-$i;!;.
"Kabarl,anlahl<epadaorcfi,tg-o6sngmmafikbahwamqela

dl<frrr rnendapat siksoan yang pedih."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 138)

rakwil tirman Allah: C.fi C:15 

" 
i\ i*,,i:ii ;{.

(Kabarkanlah kepada orangqrang munafik bahwa mereka akan

mendapat siksaan yang pedih)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, '4ri5i ;
"Kabarlranlah kepada orang-orang munafik," adalah, "Kabarkanlah

kepada orang-orang munafik."

Kami telah menjelaskan makna "tabsyir" pada pembahasan

yang lalu, maka tidak perlu diulas kembali.
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q|(::S 

" 

il,"Bahwa mereka almn mendapat siksaan yang
pedih," maksudnya adalah, '?ada Hari Kiamat mereka mendapatkan
siksaan dari Allah atas kemunafikan mereka, siksaan yang pedih dan
menyakitkan, yaitu siksa neraka Jahanam."

ooo

F,, <r;ni|'oo;!t e;, 02 rtf'uiKii i,r#_O,fl
U,; it-;"ii'6|,ifr1

" (Yaitu) onmg.oftmg yang nwngantbil orang.orung l*fi,
menj adi t enran. ternan p anolong ilengan meninggallcmr

orcmg.orang mul<min. Apaknh mer:el<a mencmi l<ekuatan di
sisi orang lr;olfi, itu, mal<f,se$rnggul*yo semutlkclsmtan

kcpmyaart y'.Jllah."

(Qs. An.Nisaa' [4]: 139)

- Abu Ja'far berkata: Firman Allah, frj e;KX i,r$ieit
'd$f g;, oc 

*(Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang
kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-
orang mukmin, " bertujuan menjelaskan sifat orang-orang munafik.

Allatr berfirman ke,pada Nabi-Nya, uHai Muhammad,
lrabarlranlah kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang
mengambil orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang
agamalru menjadi teman mereka."

Maksudnya adalatr menjadi penolong dan meninggalkan
orang-orang mukmin.

.E
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'-:r)1 
74 <r;:*1 "Apakah mereka mencari kehtatan di sisi

orang kolr' itu," maksudnya adalah, "Apakah mereka mencari

kekuatan di sisi mereka (orang kafir) dengan menjadikan mereka

sebagai teman, selain orang-orang yang beriman kepada-Ku"'

V,* ;+ ";'ii 39 *Maka sesungguhnva semua kehtatan

kepunyaan Allah," maksudnya adalah, "sesungguhnya orang-orang

yang mengambil orang kafir sebagai teman, hanya bertujuan mencari

kekuatan di sisi mereka (orang kafir), padatral mereka (orang kafir)

rendatr dan hina, maka carilatr kekuatan dan pertolongan dari sisi

Allah, karena hanya Dia yang memiliki kekuatan tersebut, dan dengan

kehendak-Nya semua dapat terjadi."

Asal kata ,,izzali' diambil dai*syiddah", yaitttkuat atau keras.

Sebagiankalimatifudikatakanuntukbumiyang..keras',,yang
lain digUnakan untuk kalimat, "Penyakitnya bertambatr "keras"'

padatral kemarin sudah hampir sembuh." Bisa pula dikatakan untuk

kalimat, ..Dagtngnya sudah keras." Juga kadang digunakan untuk

kalimat, "Kehidupan ini "keras" untukku'"

Alhamdulillah, berkat taulik dan inayah-Nya

Tafsir Ath-Thabari Juz 7 edisi Indoneisa

Selesai


